Afhaalgerechten Brasserie De Kadee
Handelslei 164, 2980 Sint-Antonius-Zoersel
Afhalen mogelijk op bestelling van woensdag tem zondag tussen 16u30 – 20u.
Gelieve tijdig te bestellen (indien mogelijk voor 16u) om alles te kunnen combineren!!!
Tel: 03/464.25.42 mail: de.kadee@telenet.be
SOEPEN/LITER
Dagsoep
Tomatensoep
Vissoep
Erwtensoep met rookworst

€5,50
€5,50
€14,50
€6,90

www.brasseriedekadee.be

PASTA
Huisbereide lasagne
Pasta bolognaise
Pasta met kip, rode pesto, kerstomaten
Pasta carbonara met Breydelspek, pulled
varkenshammetje en champignons

€15,20
€13,20
€17,60
€20,70

VOORGERECHTEN (brood inbegrepen)
Carpaccio van rund
Pasta carbonara met Breydelspek, pulled varkenshammetje en champignons
Huisbereide kaaskroketten 2 stuks
Huisbereide kaaskroketten 3 stuks
Duo kaas (1) – en garnaalkroketten (2)
Huisbereide garnaalkroketten 2 stuks
Huisbereide garnaalkroketten 3 stuks
Gerookt visschoteltje (zalm, heilbot, paling, forel, makreel, grijze garnalen)
Cocktail van gerookte zalm en grijze garnalen
Wildpaté met vijgenconfituur
Gemarineerde verse zalm op wakame en mosterd-honingdressing
Tataki van hertenfilet met crème van rode biet en nootjes
Supplement frietjes of kroketjes

€13,50
€14,10
€10,60
€13,30
€15,90
€13,20
€16,80
€15,90
€16,50
€14,70
€14,90
€16,70
€2,50

SALADES (brood inbegrepen)
Salade geitenkaas
Salade gegrild rundsvlees, ruccola, parmezaan, zongedroogde tomaat
Salade kip en ananas
Salade gerookte vissoorten (zalm, heilbot, paling, forel, makreel, grijze garnalen)
Supplement frietjes of kroketjes

€17,50
€20,10
€17,50
€20,90
€2,50

VEGETARISCHE GERECHTEN
Vegetarische wok met kokos, rode curry en noedels
Vegetarische lasagne
Pasta met champignons en Italiaanse saus

€15,20
€15,20
€16,50

KINDERGERECHTEN
Videe, koud slaatje
€10,50 Spaghetti
Ribben, koud slaatje
€10,50 Kipfilet met appelmoes
Curryworst (2stuks)
€7,50
Bij de kindergerechten is er keuze uit frietjes of kroketjes of puree

€8,50
€10,50

HOOFDGERECHTEN
Witloof uit de oven met puree
Osso Bucco Milanese
Varkenswangetjes met kriekbier en peperkoek
Wildstoofpotje met wintergroentjes
Hertenfilet met spekspruitjes en wildroom
Kalfsgehaktballetjes met seldertomatensaus en puree
Varkenshammetje met wortelpuree en graanmosterdsaus
Steak, koud slaatje, saus naar keuze
Saus keuze: peper, champignon, vleessaus, graanmosterd

€17,90
€21,50
€21,90
€22,50
€24,70
€19,70
€20,50
€19,80

Gegratineerd vispannetje
Scampi lookroom of lookboter of curry
Zuiderse bouillabaisse met brood en rouille
Gebakken kabeljauwhaasje op ui aardappeltjes en paprikacoulis

€19,90
€19,10
€20,90
€20,70

Bij de hoofdgerechten is er keuze uit:
Frietjes of kroketjes of puree of pasta of brood of gratin (supplement gratin -> €2.00)
Bakt u liever zelf uw frietjes of kroketten thuis? Geef dit even door bij uw bestelling.
WIJN per fles
Wit: De Bortoli Riddle Creek Semillion-Chardonnay (gekoeld)
Wit: Anvers Brabo Sauvignon Blanc (gekoeld)
Rood: De Bortoli Riddle Creek Shiraz-Cabernet
Rood: Anvers Brabo Cabernet-Sauvignon
Rosé: De Bortoli Riddle Creek (gekoeld)
Rosé: False Bay (gekoeld)
Cava: Campo Viejo brut (gekoeld)
Onze wijnen van op de wijnkaart kan u ook afhalen!

Afhaal Maandmenu (kan enkel koud worden afgehaald)

€9,50
€10,50
€9,50
€10,50
€9,50
€10,50
€15,00

Hapje van de chef
●
Gemarineerde verse zalm op wakame met mosterd-honingdressing
Of
Wildpaté met vijgenconfituur
●
Dagsoep of tomatensoep (supp. €4,50)
●
Hertenfilet op spekspruitjes, wildroom en kroketjes
Of
Gebakken kabeljauwhaasje op ui aardappeltjes en paprikacoulis
●
Appelstrudel met vanillesaus
4 gangen: €36,00 p.p.
5 gangen: €40,50 p.p.
Indien mogelijk graag de maandmenu 1 dag op voorhand te bestellen.
Daar de maandmenu koud wordt afgehaald, vragen we indien mogelijk deze af te
halen tussen 16.30u en 17u.

Een heerlijke RODE WIJNSUGGESTIE
voor bij uw afhaalgerechten!!!
Spanje, Tierra Fuerté

Méntrida is gelegen in de provincie Toledo, centraal Spanje
is dit, in een van de allerwarmste regio’s op het
schiereiland.
Uit deze DO komen de gracianodruiven, die aan de basis
liggen van deze erg sappige rode wijn.
Dit druivenras heeft echter sterke zuren waardoor de
druiven nood hebben aan deze hitte om tot volle rijpheid te
komen.
Het glas vult zich met uitgesproken rood fruit en een flinke
dosis kruiden.
Een jaar vatlagering rondt de krachtige tannines af en
brengt balans en evenwicht.

Fles: €14.00

Praktisch:
-

Tel: 03/464.25.42 of mail: de.kadee@telenet.be (via mail voor 16u)

-

Afhalen kan van woensdag tem zondag tussen 16.30u en 20u.

-

U kan alles terugvinden op onze website: www.brasseriedekadee.be

-

Onze à la carte gerechten worden warm meegegeven.

-

Het afhaal Maandmenu wordt koud meegegeven met duidelijke
opwarminstructies. Indien mogelijk gelieve de maandmenu 1 dag op voorhand te
bestellen.

-

Daar de maandmenu koud wordt afgehaald, vragen we indien mogelijk deze af te
halen tussen 16.30u en 17u.

-

Heeft u een etentje gepland? U kan ook gerechten afhalen om later op te
warmen. Gelieve dit te melden bij uw bestelling.

-

Wenst u een bestelling te doen voor de dag zelf via mail, gelieve voor 16u te
mailen, daar het onmogelijk is om op elk moment onze mailbox na te kijken.

-

Na 16u kan u uiteraard telefonisch blijven bestellen, indien mogelijk vragen we
om tijdig (voor 16u) te bestellen om alles te kunnen combineren.

-

Het Afhaal Maandmenu wordt volledig voor u voorbereid. De maandmenu kan
enkel koud afgehaald worden. Met duidelijke instructies en met slechts een
kleine inspanning kan u zo aan tafel aanschuiven.
Gelieve uw keuze in voorgerecht en hoofdgerecht duidelijk door te geven, en
keuze 4 of 5-gangen menu.

-

Wijnen en cava kunnen uiteraard ook afgehaald worden! (gekoeld)

-

Breng een plooibox of doos mee als U komt afhalen en hou de nodige afstand bij
afhaling. Gelieve buiten op het terras te wachten. Vergeet uw mondmasker niet!

-

Gelieve uw bestelling cash te betalen. Tijdelijk ontvangen we niet met een
betaalkaart, daar we op de transacties ook nog moeten afgeven, en we nu onze
centjes broodhard nodig hebben. Bedankt voor uw begrip.

-

Had u aan iets anders gedacht om af te halen, vragen staat vrij! Wie niet waagt,
%
$
#
niet wint… "
Bedankt voor jullie steun, zorg goed voor jezelf en voor elkaar!
De Kadeekes, Katrien, Dave, Dries.

