Y O U

S Y A W L A

R E V E R O F

L O V E

n
j
i
t
n
e
l
Va
2021
Levering op zaterdag 13 & zondag 14 februari 2021
GRATIS levering tot 15 km rond Kampenhout (excl. Brussels gewest)

Valentijnsontbijt
1 pers à €30,2 pers à €55,-

DRANK

Cava Rosé (0,75l)

(indien ontbijt voor 1 persoon een klein flesje cava ‘Brut’)

Verse fruitsap

FOOD

Huisgerookte zalm met klassieke garnituur
Serranoham
Gebraiseerde beenham
Puntje Franse Brie
Sneetjes Oud Brugge kaas
Verse fruitsalade met yoghurt
Roerei met spek (koud geleverd, door u op te warmen)
Botercroissant
Chocoladekoek
Assortiment van 3 harde en zachte broodjes per persoon
Confituur (2 smaken)
Botercups

EXTRA

Rode roos
Assortiment mini-cakes

EXTRA

Valentijnsboeket ipv rode roos mits supplement van €30,in samenwerking met ’t Viooltje uit Kampenhout

Valentijnsontbijt Kids
kind à €12,-

DRANK

FOOD

Chocomelk

Mini-sandwiches (2 stuks)
Chocoladestrik
Mini-donut
Huisbereide pannenkoek
Jonge kaas
Kinderworst
Choco-cup
Enkel in combinatie met een Valentijnsontbijt voor volwassenen.

Apero-Box Valentijn
€55,- / 2 pers

Bubbels

To Share

1 fles cava Rosé (0,75L)
1 rode roos

Huisgemaakte crostini met 2 mediterrane dips
Driehoekjes manchego
Waaier van mediterrane vleeswaren zoals
Chorizo de Bellota, aristo, spianata, lomo Iberico,
Spaanse gedroogde ham, …
gemarineerde olijven en gegrilde groenten

Grote individuele hapjes

Zoete afsluiter

2 x Licht gerookte Vitello Tonnato (koud)
2 x scampi (3 stuks pp.) in pittige tomatensaus
met Italiaanse kruiden (op te warmen)

2 x 2 dessertglaasjes à €10,- supplement

Cupido’s Schotel
Standaard
2 pers à €60,-

Cupido’s koude schotel bestaat uit huisgerookte
zalm, tomaat met krab en grijze garnalen, gerookte
heilbot, zalmfilet ‘Belle-Vue’, gegrilde reuzegamba,
visterrine met Sint-Jacobsvruchten, terrine van
ganzenlever met confit, sneetjes gebraden rug van
speenvarken met mosterddressing, Serranoham
met meloen aangevuld met gevuld eitje,
aardappelsalade met tuinkruiden, pastasalade,
verse groenten en 2 koude sausjes, kleine broodjes
en boter.

Kreeft ipv zalm
2 pers à €90,-

Alles mooi op 1 schotel geschikt voor 2 personen.

Supplementair
Cava (0,75L)
Cava Rosé (0,75L)
Cava (0,375L)

€16,-/ fles
€18,-/ fles
€12,-/ fles

Valentijnsmenu
Trilogie van hapjes met cava Rosé (0,75L)
Pittige ceviche van zeebaars met avocado-wasabi-crème
OF
Licht gerookte Vitello Tonnato
Witloofsoep met zachte curryroom en gerookte heilbot
Hartverwarmend stoofpotje van skrei en venusschelpen
‘bouillabaisse’
OF
Eend, honing-veenbessensaus, meli-melo van groenten
en aardappelgratin
Opgevulde pannenkoek, munt-anglaise en slaatje van
gegrilde ananas

€100,- all in /
2 pers

met rode roos en 1 fles cava rosé

€130,- all in /
2 pers

met valentijnsboeket ipv rode roos

Bestellen en betalen
Enkel levering op zaterdag 13 en zondag 14 februari 2021

Ontbijten: geleverd tussen 7u30 en 10u
Apero-box, Cupido’s schotel en Valentijnsmenu:
geleverd tussen 11u en 13u; 16u en 18u

Bestellen kan tot en met woensdag 10 februari 2021 via
mail op info@denast.be , info@novacatering.be of via tel.
0477 66 82 44 (Novacatering)
Pas bij bevestiging via mail is de bestelling definitief
aanvaard. 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 37970365
met naam en datum OF gepast contant bij levering.
·
Bestel tijdig want volzet is volzet !!

