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Moederdagontbijt
Drank

Cava ‘Brut’ (0,75l)
(indien ontbijt voor 1 persoon een klein flesje)
Verse fruitsap

Food

Gerookte zalm met klassieke garnituur
Serranoham
Sneetjes kippenfilet
Puntje Franse Brie
Sneetjes Jonge kaas
Verse fruitsalade
Granola met natuuryoghurt
Botercroissant
Chocoladekoek
Assortiment van 3 harde broodjes per persoon
Confituur (2 smaken) en choco-pasta
Botercups

Extra

Chocoladestick (om zelf chocolademelk te maken in warme melk)
2 stuks theebuiltjes
Verse aardbeien
Huisbereide citroencake
Pralines

Geschenkje

Kaartje met persoonlijke boodschap à € 2,50 / stuk
Moederdagboeket mits supplement van € 25,in samenwerking met ’t Viooltje uit Kampenhout

1 pers à € 30,2 pers à € 55,+ 1 pers à € 25,-

Kids ontbijt
Drank
Food

Chocomelk

Mini-sandwiches (2 stuks)
Chocoladestrik
Mini-donut
Huisbereide pannenkoek
Jonge kaas
Kinderworst
Verse fruitsla
Kindereitje

* enkel in combinatie met een Moederdagontbijt voor volwassenen.

Kind à
€ 15*

Moederdagbrunch
Drank
Cava ‘Brut’ (0,75l)
Verse fruitsap

Food
Koude gerechten
Gerookte zalm met klassieke garnituur
Assortiment fijne vleeswaren zoals bv. Serranoham, beenham en kippenfilet

2 pers à € 120,-

Assortiment aan kazen zoals bv. Brie, Cambozola en sneetjes Oud Brugge

+ 1 pers à € 55,-

Verse fruitsalade
Granola met natuuryoghurt
Botercroissant
Chocoladekoek
Assortiment van 2 harde broodjes per persoon
Rozijnenbrood
Citroencake
Confituur (2 smaken) en choco-pasta
Botercups
Warme gerechten
Aspergesoep met bieslooksnippers
Schartongrolletjes, fijne groenten, kreeftensaus met dragon
Gegrilde rug van speenvarken met graanmosterdsaus,
meli-melo van lentegroenten en aardappelgratin
Dessert
Cheesecake met speculaas en verse aardbeien

Koude schotel Moederdag
De koude schotel bestaat uit:
Cannelloni van gerookte zalm met Belgische asperges
Tomaat met grijze garnalen en frisse dillenaise
Kruidig gebakken scampi
Gestoomde zalmfilet ‘Belle-Vue’
Slaatje van gegrilde kip met mango
Ovengebakken rug van speenvarken
Italiaanse ham met meloen
Burrata met tomaat en basilicumolie
Frisse aardappelsalade met groene kruiden
Variatie aan verse rauwkost en 3 koude sausjes
(mayonaise, cocktailsaus en kruidendressing)
Kleine broodjes en boter

Alles mooi op schotel geschikt
Optioneel: Aspergesoep met bieslook €8,- / liter

Nog op zoek naar een leuk geschenkje?
Kaartje met persoonlijke boodschap à € 2,50 / stuk
Moederdagboeket mits supplement van € 25,-

In samenwerking met ’t Viooltje uit Kampenhout

à € 60,- / 2 pers
+ € 25,- / extra
persoon

Moederdagmenu
‘Nage’
Hondshaai / witte asperges / doperwten / dragon / crumble
Gegrild speenvarken / graanmosterdsaus /
asperges / lentegroenten / aardappelgratin
OF
Roodbaars / gebakken gamba /
stoofpotje venkel en zuiderse groenten / chorizo / fregola

Cheesecake / speculaas / verse aardbeien

à € 45,- pp
zonder cava
à € 100,- / 2
pers met 1 fles
cava

Kindermenu
Soepje van jonge wortel met balletjes

Medaillon van varkenshaas / weidepaddenstoelen /
gebakken krieltjes
Kind à € 15*

Chocolademousse ‘disco’

*Alleen te bestellen met een Moederdag-menu of koude schotel.

Supplementen
Cava
Cava (0,75L)

€ 18,-/fles

Wijn
Fontarèche, Les Sables, Sauvignon Blanc

Wijn

Fontarèche, Comte de Lamy, Corbières
San Marzano, Salento IGP, Il Pumo Sauvignon Malvasia
San Marzano, Salento IGP, Il Pumo rosé
San Marzano, Salento IGP, Il Pumo Negroamaro
San Marzano Gran Trio Bianco, Chardonnay Malvasia
San Marzano Gran Trio Rosso, Negroamaro Primitivo

€ 12.5-/fles
€ 12.5-/fles
€ 14-/fles
€ 14-/fles
€ 14-/fles

€ 17/fles
€ 17/fles

Bestellen & Betalen
Enkel levering op zaterdag 8 en zondag 9 mei 2021
Ontbijt & Brunch
Geleverd tussen 7u30 en 10u
Menu & Koude schotel
Geleverd tussen 11u en 12u / 16u en 18u
Bestellen kan tot en met woensdag 5 mei 2021 via mail op
info@denast.be OF info@novacatering.be
Gelieve in de mail duidelijk uw bestelling met eventuele keuzes,
datum, gewenst tijdsblok van levering, betalingswijze
alsook uw telefoonnummer te vermelden.
Betalen kan per overschrijving op BE18 2300 3797 0365 met
naam en datum OF gepast contant bij levering.

Bestel tijdig want volzet is volzet !!

