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rundscarpaccio met parmezaan

Vitello Tonato met saus en kappertjes

vidé met kip

vidé met kalfszwezeriken

garnaal- en kaaskroketten



OPGEVULDE KALKOENEN 

opgevulde kalkoen €9,50 pp. 

opgevulde kalkoen met zwezeriken €14,50 pp. 

bijhorende roze pepersaus 

KLAARGEMAAKTE GERECHTEN 

bereid hertenkalffilet €19,90 pp. 

bereid fazantfilet €14,90 pp. 

bereid parelhoenfilet €10,60 pp. 

bereid eendeborstfilet €9,20 pp. 

bereid hazerugfilet €16,00 pp. 

bereid varkenshaasje €9,50 pp. 

Het zijn porties van 200g pp. en worden 

voorzien van een sausje! Deze gerechtjes zijn 

nog aan te vullen met onze extra's voor 

een complete maaltijd! 

VERS VLEES 

kalkoengebraad 

heerlijk zuiver rundvlees 

mals lamsvlees uit Nieuw-Zeeland 

Patta Negra rug 

FUN COOKING 

rundfondue €18,85: 
270g heerlijk rundvlees in teerlingen gesneden 

gemengde fondue €14,65: 
270g rund-, kalkoen- en varkensvlees en 

gehaktballetjes 

gourmet 8 stuks €12,45: 
8 stukjes vlees: rund, kalf, varken, kip, vinkje, 

cordon bleu, saté en worstje 

gourmet 10 stuks €13,45: 
10 stukjes vlees: idem als gourmet 8 stuks+ 

hamburgertje en gehaktschijf 

stonegrill €15,00: 
assortiment filets van rund, kalf, kip, varkens en 

lam, worstje en sateetje 

schotel van de chef €15,65: 
dry aged, hertenkalf, parelhoenfilet, kalfsfilet, filet 

pure, varkensfilet, lamsfilet en kipfilet 

WILD 

hertenkalffilet 

inlandse hazenrug 

fazant-, eend- of parelhoenfilet 

kwartels, duiven, grijze patrijzen 

konijn 

reefi let 

ONZE VERSE SAUZEN €20/kg 

roze pepersaus 

donkere wildsaus 

peperroomsaus 

béarnaisesaus 

champignon roomsaus 

ONZE EXTRA'S 

gestoofde peren €1,50/stuk 

gestoofde appels met veenbessen €2,50/

stuk gestoofd witloof (2 stronkjes) €2,50/

stuk spekbonen (2 rolletjes) €4,00/stuk 

veenbessen 

aardappel-, amandel- of hazelnootkroketten 

knolselderpuree 

gratin dauphinois 

gratin dauphinois met truffel 

gebakken patatjes

BELANGRIJK! 

voor Kerstmis kan u bestellen tot 21 december 

voor oudjaar kan u bestellen tot 28 december 

OPGEVULDE KALKOENEN 

opgevulde kalkoen €9,50 pp. 

opgevulde kalkoen met zwezeriken €14,50 pp. 

bijhorende roze pepersaus 

KLAARGEMAAKTE GERECHTEN 

bereid hertenkalffilet €19,90 pp. 

bereid fazantfilet €14,90 pp. 

bereid parelhoenfilet €10,60 pp. 

bereid eendeborstfilet €9,20 pp. 

bereid hazerugfilet €16,00 pp. 

bereid varkenshaasje €9,50 pp. 

Het zijn porties van 200g pp. en worden 

voorzien van een sausje! Deze gerechtjes zijn 

nog aan te vullen met onze extra's voor 

een complete maaltijd! 

VERS VLEES 

kalkoengebraad 

heerlijk zuiver rundvlees 

mals lamsvlees uit Nieuw-Zeeland 

Patta Negra rug 

FUN COOKING 

rundfondue €18,85: 
270g heerlijk rundvlees in teerlingen gesneden 

gemengde fondue €14,65: 
270g rund-, kalkoen- en varkensvlees en 

gehaktballetjes 

gourmet 8 stuks €12,45: 
8 stukjes vlees: rund, kalf, varken, kip, vinkje, 

cordon bleu, saté en worstje 

gourmet 10 stuks €13,45: 
10 stukjes vlees: idem als gourmet 8 stuks+ 

hamburgertje en gehaktschijf 

stonegrill €15,00: 
assortiment filets van rund, kalf, kip, varkens en 

lam, worstje en sateetje 

schotel van de chef €15,65: 
dry aged, hertenkalf, parelhoenfilet, kalfsfilet, filet 

pure, varkensfilet, lamsfilet en kipfilet 

WILD 

hertenkalffilet 

inlandse hazenrug 

fazant-, eend- of parelhoenfilet 

kwartels, duiven, grijze patrijzen 

konijn 

reefi let 

ONZE VERSE SAUZEN €20/kg 

roze pepersaus 

donkere wildsaus 

peperroomsaus 

béarnaisesaus 

champignon roomsaus 

ONZE EXTRA'S 

gestoofde peren €1,50/stuk 

gestoofde appels met veenbessen €2,50/

stuk gestoofd witloof (2 stronkjes) €2,50/

stuk spekbonen (2 rolletjes) €4,00/stuk 

veenbessen 

aardappel-, amandel- of hazelnootkroketten 

knolselderpuree 

gratin dauphinois 

gratin dauphinois met truffel 

gebakken patatjes

BELANGRIJK! 

voor Kerstmis kan u bestellen tot 21 december 

voor oudjaar kan u bestellen tot 28 december 

Rode kool met bramen Cuisine Coline

Herfstfrietjes Cuisine Coline  
(verschillende wortelgroenten)

Pompoengratin Cuisine Coline 

Groentenrisotto Cuisine Coline


