
Bloemkool en broccolisalade

Bonensalade met tomaat en ei

Gesneden tomaten

Gewassen sla (krop of gemengd)

Knolseldersla

Komkommersla met dilledressing

Koolsla met wortels en dressing

 

GROENTESALADES

Linzensalade

Quinoa salade met avocado en rode bonen

Sisters Super Salad (maaltijdsalade met met quinoa,

kool, edamame, druiven en yoghurtdressing)

Zomervitamientjes (knolselder, wortel, lente-uitjes,

komkommer)

Zuiderse tabouleh met groentjes en verse kruiden

FRUITIGE BEREIDINGEN

Appel compote

Citrus salade

Fruitsalade

 

Perziken compote

Pruimen compote

Rabarber compote

Berry (maaltijdsalade met geitenkaas en

verse vijgen)

Genovese (maaltijdsalade met verse pesto,

mozzarella en tomaat)

Griekse salade met feta

Groene tabuleh met pesto, dennepitjes en

geitenkaas

Isfahan (maaltijdsalade met tarwe,

granaatappel, feta en verse groentjes)

 

SALADES MET KAAS

Roquettesalade met zongedroogde tomaten,

dennepitjes en parmezaan

Wadi Rum (maaltijdsalade met parelcouscous, rode

biet, kikkererwten en feta)

Zuiderse bloemkoolcouscous (maaltijdsalade met

bloemkool, feta, groentjes en granaatappel)

Tekst toevoegen
Bij Grappe de Raisins kunt u terecht voor een ongeëvenaard gamma aan vers fruit en knapperige groenten. Ook

ons aanbod aan lokale, biologische en Franse A.O.P. kazen en zuivelproducten zullen u zonder twijfel kunnen

bekoren. Tussen onze charcuterie vindt u artisanale producten zoals huisgemaakte foie-gras, een waaier aan

Italiaanse en Spaanse salami's en hammen en heerlijke patés. 
 

Wist u echter dat we ook een groot aantal verse bereidingen aanbieden? Net als al onze andere producten kunt

ook deze bereidingen telefonisch of per mail bestellen voor take-away of levering!

Bereide gerechten

Grappe de Raisins



SALADES MET VLEES OF VIS

Americain préparé

Caesarsalade (maaltijdsalade met kip,

ansjovis, parmezaan en ei)

Hamsalade

Kip curry

Liégeoise (maaltijdsalade met

aardappelen, boontjes, spek en ei)

Pastasalade

Can Tho (maatijdsalade met scampis en groenten)

Krabsalade

North Meets South (maaltijdsalade met Noorse zalm,

mango en avocado)

Salade Niçoise met tonijn, olijven en boontjes

Tonijnsalade cocktail (cocktailsaus, wortels)

Tonijnsalade natuur (mayonaise, ei)

Aubergines gevuld met Zuiderse groenten

en mozzarella 

Balletjes in tomatensaus

Bolognaisesaus

Courgettes gevuld met gehakt en

Oudlander kaas

Gestoomde groenten (broccoli,

bloemkool, bonen, wortels of artisjok)

Gewokte groenten

Groentecurry

Hachis parmentier met spianzie

Pizza met ham

Quiche lorraine

Quiche met spinazie en feta

Vol au vent

Witloof met ham en kaassaus

Andere bereidingen

 

 

 

Aardappelpuree

Gekookte aardappelen

Gratin dauphinois

Krieltjes met spekjes

Wortelpuree

Lasagne bolognaise

Macaroni met ham en kaas

Torteloni vier kazen met tomatensaus

Vegetarische lasagne

Courgettesoep

Kervelsoep

Pompoensoep

Tomatensoep

Waterkerssoep (bevat melk)

Aardappelgerechten

Pastagerechten

Soepen

 

 

APERITIEF EN VERWENNERIJ

Aperitiefgroentjes

Kaasblokjes

Mini croque monsieur

Mini pizza

Olijven

Salami's, Grison ...

Spiesjes met meloen en ham

Spiesjes met mozzarella en tomaat

Fruit- en groentemanden

Kaaschotels met vers fruit en noten

Tapasbox (aperitief of maaltijd)

Zoetjes (ruim assortiment Dandoy, chocolade Michel

Cluizel…)

Zoutjes (Rogers Chips, noten…)

WARME BEREIDINGEN


