Met de Roste Muis aan huis
Leverings- en afhaaldienst
Afhalen: vrijdag- zaterdag en zondagavond tussen 17.00 en 19.00 uur en zondagmiddag tussen 11.00 en
13.00 uur
Leveren op zaterdag: Sint-laureins, Assenede, Boekhoute, Bassevelde en Kaprijke ( we garanderen uw
levering voor 18.00 uur )
Bestellen via www.rostemuis.be of 09/379 85 60
Gelieve 1 dag op voorhand uw bestelling te plaatsen

VOORGERECHTEN
- Rundscarpaccio €12,00
- Garnaalcocktail €12,00
- Scampi’s in de currysaus (6 stuks) €12,00 **
- Scampi’s met kruidenboter (6 stuks ) €12,00 **
- Dagsoep 1l €5,00

HOOFDGERECHTEN
- Scampi’s in de currysaus (9 stuks) €15,00 **
- Scampi’s met kruidenboter (9 stuks) €15,00 **
- Kabeljauwhaasje met puree €20,00 *
- Spaghetti €12,00 ***
- Stoverij met frietjes €14,00 ***
-Vol-au-vent met frietjes €14,00 ***
- Stoofpotje van ree met kroketjes €16,00 ***
- Kalkoengebraad met champignonsaus, warme groentjes en kroketjes €18.00 ***
- Fazant met wiltlof en kroketjes €20,00**
- Paling in ’t groen, provençaal, room, met frietjes €22,00 **
- Paling op Sentse wijze of van de chef met frietjes €24,00 **
- Chateaubriand (voor 2 personen) met frietjes en champignonsaus/pepersaus €40,00 *
- Lamskroontje met mosterdsaus en warme groentjes (kroketjes) €22,00 * (+/- 10 min)
- Gamba’s met kruidenboter en wilde rijst (specialiteit) €20,00 *

DESSERTS
- Chocomousse €5,00
- Tiramisu €5,00
- Panna cotta €5,00

EXTRA’S
- Portie koude groenten (2 à 4 personen) €5,00
- Portie warme groentjes (1 pers.) €3,00
- Droge worst groot klein €5,00 kwestie van de traditie in ere te houden
- Fles wit/rood, cava van het huis €15,00
Wij dragen kwaliteit hoog in ons vaandel en werken met verse producten, ook in deze tijden beleveren onze
leveranciers dagelijks en zijn onze gerechten minstens 5 dagen houdbaar

BEREIDING
Voorverwarmde luchtoven: +/-20 minuten op 180 graden (*)
Opwarmen in een pan al roerend op zacht vuurtje (**)
Opwarmen in microgolf +/- 4 min. (***)

Hoe?
Heel simpel!
U geeft uw bestelling door via www.rostemuis.be: Geef duidelijk bestelling, naam, adres en
telefoonnummer.
Wij bellen aan, plaatsen de bestelling voor de deur en vertrekken. Bij uw bestelling vindt u de rekening
met ons rekeningnummer. Gelieve het gepaste bedrag over te schrijven met vermelding van het
tafelnummer en uw naam.

Valentijnsmenu 2021
Zaterdag 13/02 afhalen tussen 11.00 en 17.00 uur

Hartige hapjes

***

Helder soepje van bosduif

***

Gegrilde zalm, dille, groene asperges

***

Lamskoteletjes, mosterdsaus, warme groentjes, gratin

***

Sint-Valentijn

50.00 € pp
Bestellen: info@rostemuis.be met vermelding van naam, telnr, uur afhaal

Valentijnsbrunch 2021
Zondag 14/02 afhaal vanaf 08 uur

• Tomaat - grijze garnaal
• Verse zalm
• Gerookte paling
• Tonijnsalade
• Mousse van gerookte forel
• Rosbief
• Griekse pasta
• Fijne vleeswaren
• Kaas
• Brood met verse boter

€25.00 pp
Bestellen: info@rostemuis.be met vermelding van naam, telnr, uur afhaal

