IDEAAL
VOOR
PASEN!

DEGUSTATIE
SEIZOENSMENU
zat. 13/04
10u tot 13u

Van Eccelpoel • Lierseweg 20 - 2200 Herentals • 014 21 26 93
www.vaneccelpoel.be • bestellingen@vaneccelpoel.com

VOORJAARSFOLDER

LUNCHEN

ONTBIJTEN
LUXE BRUNCHMAND

¤ 45,00 per 2 personen
+ ¤ 10,00 waarborg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vers fruitsap
Jonge kaas, salami, hesp
Spek met eitje
Choco, confituur, boter
Potje yoghurt
Pistolets, sandwiches, croissant en sneden brood
Minikoffiekoekjes of - gebakjes
Minif esjes cava
Vers afgesneden zalm - plakjes zalm snijden we met de hand!
Stukjes kaas - Brie, Cailladou, Lagrein
Stuk vers fruit - appel, banaan, peer

Lever de mand in na het heerlijk ontbijt, ontvang je waarborg terug!

A SALAD A DAY...
Salade gemarineerde kip
Caesar Salad
Salade met geitenkaas en appeltjes
Salade met zalm of gerookte zalm
Salade met scampi
Salade met hoeveham

¤
¤
¤
¤
¤
¤

6,95 p.p.
6,95 p.p.
8,95 p.p.
8,95 p.p.
8,95 p.p.
5,95 p.p.

VIVA VEGGIE
Salade quinoaburger
Quinoasalade met honing-mosterddressing
& pittige rauwkost
Watermeloensalade met feta & munt
Linzensalade
Salade natuur
Quinoaburger met Mediterraanse groenten
Quinoasalade met feta & fijne groenten
Pokébowl i.s.m. Self Herentals
Salade met falafel & hummus i.s.m. Self Herentals
Quinoasalade met feta i.s.m. Self Herentals

¤ 7,50 p.p.
¤ 6,95 p.p.

BAKKEN VAN LIEN

¤ 15,50 p.p.

¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

5,95 p.p.
5,50 p.p.
4,95 p.p.
7,00 p.p.
7,50 p.p.
9,95 p.p.
7,50 p.p.
7,95 p.p.

Rijkelijk gegarneerde bakken op Liens wijze:
Vanaf 6 personen:
• Tabouleh: recept van de chef
• Kipcarpaccio: kip, spinazie, venkel, rode ui, yoghurtdressing
• Rundscarpaccio: met parmezaanschilfers
• Frisse quinoasalade: feta, courgette, rode ui, olijfjes, paprika
• Pittige quinoasalade: honing-mosterddressing, pittige rauwkost
Aangevuld met ons huisplankje:
• zelfgemaakte choco & pindakaas
• vleessla
• préparé,
• frikadellenkoek
• kaasjes uit de streek
• brood & zoetje van de dag

SEIZOENSMENU

VOORGERECHT
Asperges met gerookte zalm 			

¤ 8,50 p.p.

Aspergesoep

¤ 6,50/l

Asperge Flamande 					

¤ 8,00 p.p.

Tataké van tonijn					

¤ 9,50 p.p.

Terrine zalm & geitenkaas				

¤ 9,50 p.p.

Carpaccio West-Vlaams rood 250g p.p.

¤ 10,50 p.p.

Vitello Tonnato 250g p.p.

¤ 10,50 p.p.

HOOFDGERECHT
Kabeljauw met asperges 				

¤ 14,50 p.p.

Leontines Noordzeepotje				

¤ 13,85 p.p.

Lamsfilet met asperges 		

¤ 15,50 p.p.

Lamshammetje met honing-tijmsaus			

¤ 10,50 p.p.

Varkenshaasje met saus naar keuze			

¤ 9,95 p.p.

Onze gerechten worden standaard geserveerd met puree.
Liever iets anders? Contacteer onze keuken voor alternatieven.
Asperges kunnen vervangen worden door seizoensgroenten.

DESSERT
¤ 3,50 p.p.

Ijslammetje van De Ploeg
te bestellen vanaf 10 personen

¤ 5,50 p.p.

Fantasie uit de bakkerij

Heb je een allergie of suggestie? Contacteer ons keukenteam!

GRILL

SALADBAR

BBQ FORMULES

KOUDE GROENTEN

Liefhebber
€			
Hamburger, saté, kippendrumstick

¤ 6,65 p.p.

Classic Saladbar		
Aardappelsalade

Bon Vivant
Hamburger, gemarineerde steak, spareribs

¤ 11,25 p.p.

Geraspte Worteltjes

Bourgondiër €
Lamskroontje, BBQ-worst, rundsbrochette,
gemarineerde kipfilet

¤ 11,50 p.p.

BURGER EXTRAVAGANZA

¤ 3,25/stuk

€

¤ 6,95 p.p.

Boontjes met Vinaigrette
Tomatensalade
Komkommersalade
Witte Koolsla
Keuze uit:
Kipburger met tzatziki, rode ui, tomaat & gemengde sla

Mix van verschillende slasoorten
Saladbar Leontine
Classic saladbar aangevuld met:

Ajuinburger met gebakken uitjes, amarillo & kaas

¤ 9,95 p.p.

Kalfsburger met rucola, quinoasaus & gebakken uitjes
Slaatje tomaat, mozzarella & basilicum
Veggieburger met rucola, quinoasaus & gebakken uitjes
Zomerse pastasalade met bieslook,
zongedroogde tomaten & spekjes

Maïsbeignetburger met witte kool, rucola, dallassaus
& gebakken uitjes

Griekse salade
+ Hamburgerbroodje
Couscoussalade

Trek in iets anders? We horen het graag.
Ontdek onze ganse selectie in onze BBQ-folder!
Warme Sauzen		
Champignonroomsaus

€

Verse lookboter
¤ 12,5/l

Koude Sauzen (inclusief bij saladbar)
Mayonnaise

Peperroomsaus

Cocktailsaus

Provençaalse saus

Tartaar

Béarnaise

BBQ-saus

Jus van het Huis

Al de vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

