Foto’s van al onze schotels zijn beschikbaar op onze website
www.tfijnbeleg.be
Bestellingen worden in de winkel opgenomen voor
Kerstdagen
tot en met 20 december
Nieuwjaarsdagen
tot en met 27 december
Hou er rekening mee dat er € 20,00 waarborg wordt
aangerekend bij iedere bestelling.
De borg wordt terugbetaald indien al het materiaal in propere
en goede staat wordt teruggebracht.
Geen bancontact mogelijk.
PRETTIGE FEESTEN

OPENINGSUREN
Maandag

23 december 2019

Gesloten

Dinsdag

24 december 2019

8u00 – 12u30 14u00 – 17u00

Woensdag

KERSTDAG

Donderdag

26 december 2019

Gesloten

Vrijdag

27 december 2019

8u00 – 13u15 14u15 – 18u00

Zaterdag

28 december 2019

8u00 – 13u15 14u15 – 18u00

Zondag

29 december 2019

Op Bestelling

Maandag

30 december 2019

Gesloten

Dinsdag

31 december 2019

8u00 – 12u30

Woensdag

NIEUWJAAR

Donderdag

2 januari 2020

Gesloten

Vrijdag

3 januari 2020

8u00 – 13u15 14u15 – 18u00

ENKEL AFHALING tussen 10u00 – 12u00

14u00 – 17u00

ENKEL AFHALING tussen 10u00 – 12u00

Aperitiefschotels vanaf 4 personen

€ 14,50/pers
Assortiment van tapas, Italiaanse en Spaanse specialiteiten.
Kan eventueel aangevuld worden met onze artisanale broodvingers.

Kaasschotel ’t Fijn beleg
Onze tapas - tapenades – wildpatés – salami’s zijn te verkrijgen in de
winkel.

Verrassingsbroden
Per persoon beleggen wij 6 broodjes met het door u gekozen beleg :
Klassiek beleg
€ 7,20/pers
Ham, kaas, préparé, gehakt, krab- en tonijnsalade
’t Fijn beleg
€ 9,60/pers
Gerookte zalm, Italiaanse ham, mozzarella met tomaat, brie, paté met
uienconfijt en krabsalade
Ieder broodje wordt gekarakteriseerd met een portie fijne groentjes
Dit alles mooi gepresenteerd in één of meerdere manden, afhankelijk van het
aantal personen.

Charcuterieschotel
Een mooi assortiment fijne vleeswaren ( 9 soorten per persoon), gaande van in
het huisbereide salades, charcuterie tot speciale paté.
Dit alles netjes geschikt op een schotel
Charcuterieschotel
Charcuterieschotel + brood

€ 11,00/pers
€ 13,50/pers

Zacht, romig, gekruid, bleu, pittig of pikant, een selectie van de fijnste kazen
samen geschikt op een schotel en afgewerkt met een passend
notenassortiment, vers vijgenconfijt, druiven, vijgen, dadels en abrikozen.
Maak je kaasschotel compleet en kies er ons exclusief broodassortiment bij.
Wij bieden u noten-en rozijnenbrood, artisanale witte en mout broden,
abrikozen- en veenbessenbrood,…
Alles vers afgebakken in onze winkel.
Als hoofdmaaltijd
Als hoofdmaaltijd
met broodassortiment en boter
Als dessert

€ 14,00/pers
€ 16,50/pers
€ 9,00/pers

Bijpassende wijnen zijn verkrijgbaar in onze winkel.

’t Fijn Beleg in een box (vanaf 4 personen)
Gemengde schotel van fijne charcuteriewaren en heerlijke kazen € 15,00/pers
Schotel vergezeld van brood
€ 17,50/pers

Raclette klassiek (met pannetjes)
Een assortiment van Zwitserse, Franse en Belgische raclettekazen. Daarbij
bieden wij u een schotel met aangepaste vleeswaren, krielaardappeltjes in de
schil, stokbrood, zilveruitjes en augurkjes.
Raclette klassiek

€ 16,50/pers

