Daelenbroeck@home:
Bestel hier uw tas of box voor thuis
U kunt een keuze maken uit:





Weekend hapjes tas
Week menu box
Valentijn menu ( gedurende de gehele maand februari )
Bosplank

Weekend Hapjes Tas ( WHT-je)
Elke VRIJDAG en ZATERDAG af te halen tussen 16.00 en 18.00 uur bij de receptie
van Landgoed Kasteel Daelenbroeck De tas kost € 21,50 per persoon ( te bestellen
vanaf 2 personen )
Om te smeren : ( crackers included)
Ei –truffel salade Smeersel van Indonesische makreel ( pepesan )
Gekonfijte eendenbout ( rilletje ) Livar paté
Om te dippen:
Avocado guacamole met Nacho’s Rucola-basilicum pesto met brood stengels
Zeewier chips met hoisin saus
Groenten chips met truffel mayonaise
Om te pakken:
Geroosterde noten melange ( huis mix Daelenbroeck )
Gerookte amandelen
Gemarineerde kleine Italiaanse olijfjes Balsamico uitjes
Om te snacken :
Oosters gemarineerd buikspek
Extra oude boerenkaas met perenstroop
Pita broodje met pulled pork en BBQ saus Italiaans brood
Extra’s :
Fles huiswijn wit of rood
Bierpakket ( 6 flesjes Brand speciaal Bier )

á € 10,50 per fles Pinot Grigio
of Shiraz-Malbec
á € 9,00 per 6

Week Menu Box
Dagelijks te bestellen en op te halen vanaf woensdag 27 januari t/m zaterdag 30
januari tussen 16:00 en 18:00 uur.
Zuurdesem brood met tapanade
Vooraf:
VITELLO TONATO
Kalfsrosbief | tonijn crème | kappers | rucola | Parmezaanse kaas
Hoofdgerecht:
SKREI FILET ( winterkabeljauw )
BBQ koolrabi | kreeften saus| vers gemaakte pasta| winterse gestoofde groenten
Dessert :
HEMELSE MODDER
Chocolade mousse| speculaas| noten crumble
Of
KAAS
3 soorten kaas |peren stroop uit Eckelrade | krentewegge
€ 29,50 per persoon ( vanaf 2 personen te bestellen)

Valentijnsmenu ( De gehele maand februari te bestellen )
Aperitief:
Twee pornstar martini’s
Vooraf:
Boerenbrood|boter|oesters|blini gravad lachs Burrata caprese|
beef tartare| charcuterie
Hoofdgerecht:
Black Angus rund Sous vide gegaard| kalfsjus| truffel| pomme fondant
Dessert :
Chocolate Too much to handle..
Diverse bereidingen van chocolade
€ 85,00 per Koppel incl. Flesje spumante om te delen

Gelieve twee dagen voor datum te bestellen. Uiteraard houden wij rekening met
allergieën en dieetwensen.

Bosplank :
Livar worst| boeren borrel kaas| olijven| aceto uitjes| grissini brood| pesto| bbq
saus| aioli| nacho chips & salsa| diverse borrelhapjes (zelf nog warm te maken)

De Boshut bierplank € 39,50 (voor 2 personen) Inclusief 6 flesjes bier
De Boshut wijnplank € 49,50 (voor 2 personen) Inclusief 3 flesjes wijn

Bestellen:
Gelieve onderstaande gegevens in te vullen en te mailen naar
receptie@daelenbroeck.nl
Naam:
Telefoonnummer:
Afhaal datum ( woensdag tot en met zaterdag ) :
Afhaal tijdstip tussen 16.00 en 18.00 uur:
Naam box/tas:
Drank keuze:
Aantal boxen/tassen: Bijzonderheden
Bijzonderheden:

