Onze aangepaste openingsuren tijdens de feestperiode :
Maandag 24 december: 		
5u30 - 16u00
Dinsdag 25 december:		
10u00 - 12u00
enkel open voor afhalingen van bestellingen!
Woensdag 26 december:
GESLOTEN
Donderdag 27 december:		
GESLOTEN
Vrijdag 28 december:			
5u30 - 18u00
Zaterdag 29 december:			
5u30 - 17u00
Zondag 30 december:			
6u30 - 13u00
Maandag 31 december:		
5u30 - 16u00
Dinsdag 1 januari:			
10u00 - 12u00
enkel open voor afhalingen van bestellingen!
Woensdag 2 januari:			
GESLOTEN
Donderdag
3
januari:			
GESLOTEN
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Vanaf vrijdag 4 januari is alles terug normaal.

Nico, Debby en hun ganse team wensen u en uw familie alvast
smakelijke en gezellige eindejaarsfeesten en een spetterend en gezond 2019 !

Schoolstraat 128, 9120 Melsele
Tel 03/502.99.98
www.pain-plus.be

Beste fijnproever,

BIJGERECHTEN

Ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten verzorgen wij graag uw feesttafel.
Ook dit jaar zetten wij ons beste beentje voor door u een gevarieerd assortiment aan te
bieden.
Om al uw gerechten met de beste zorg te bereiden, vragen wij u om tijdig te bestellen ; d.w.z.
Bestellingen voor Kerst = ten laatste op vrijdag 21/12
Bestellingen voor Nieuwjaar = ten laatste op vrijdag 28/12
Al onze schotels en gerechten worden, zoals altijd, hier ter plaatse met veel zorg en passie
bereid.

DRANKEN

Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut ; Bartolomiol		
Filanda Rosé Spumante Pinot Nero Brut Millesimato Riserva ; Bortolomiol
L’Abroç Cava Brut Selecció					
Rode wijn Alcanta ; Monastrell (Cabernet Sauvignon, Tempranillo)
Rosé wijn Alcanta ; Monastrell			
Witte wijn Alcanta ; Merseguera * Macabeo		
Gin Hen Tho (Antwerpen) 44% * Classic of Noah		

APERITIEFHAPJES

Assortiment ovenhapjes				
Anti pasti Schotel (vanaf 2 pers)				

VOORGERECHTEN

SOEPEN

Gele Paprikasoep met Mascarpone				
Tomatenroomsoep met (kippen)balletjes			
Witloofroomsoep met garnituur				
Boschampignonroomsoep met Bieslook			
Feestelijke Boursin soep					

HOOFDGERECHTEN

Zalmfilet met Dragon en Mosterd					
Varkenshaasje in Portosaus met Champignons				
Kalkoengebraad in Roze Pepersaus					
Kalfsblanquette met Witloof en Mascarpone				
Vol au Vent							
Kalkoenstoofvlees							
Witloofrolletjes met Hesp in Kaassaus (2 stuks)				

• Charcuterieschotel = 300gr p/p		

€ 1.00 /st
€ 11.50 /pp

€ 4.00
€ 7.60
€ 10.00
€ 5.00

€ 7.90 /kg
€ 2.50

SCHOTELS

€ 13.50 /pp

(Rijkelijke waaier uit ons assortiment fijne vleeswaren en salades met garnituur)

• Kaasschotel = 300gr p/p				

€ 14.60 /pp

(Assortiment uitgelezen kaassoorten voor elk wat wils vergezeld door lekkere dadels,
vijgen, abricozen, rozijnen, noten en druiven)

• Raclette = 300gr p/p			
€ 16.50
€ 19.90
€ 12.70
€ 6.10
€ 6.10
€ 6.10
€ 44.00

(Mooi en uitgebreid assortiment van vooral Italiaanse (of soms ook Spaanse) specialiteiten
zoals mortadella, pancetta, venkelsalami, sopressa, ventricina (of chorizo), pecorino (of manchego),
Italiaans gebraad, pastrami, parmaham, olijvenmix, ansjovis look, half zongedroogde tomaatjes,
mozarellabolletjes (of schapenkaas in kruidenolie) en gegrilde champignons of sweet
peppacaps of artisjokharten of … (Aanbod kan eventueel lichtjes wijzigen)

Kaaskroketten (2 stuks)				
Garnaalkroketten (2 stuks)				
Trio van wildpaté met confijt en veenbessenbrood		
Vol au Vent (Vidée) met koekje			

Puree						
Kroketten (10 stuks)			

		

BAKKERIJ

Margriet (assortiment van 7 mini-pistolets in bloemvorm) 		
Kerstboom (assortiment van 15 mini-pistolets in kerstboomvorm)
Veenbessenbroodje (70g) 					
Pistolets/piccolo’s/sandwiches 			
Stokbroden (gewoon wit, authentiek wit of bruin, meergranen)
Pannetone 						

(roggebrood in paddenstoelvorm met rozijnen, pruimen, abricozen,
amandelen en zonnebloempitten)		

Rozijnenbrood			
Suikerbrood					
Notenbrood					

€ 17.90 /kg
€ 15.40 /kg
€ 15.40 /kg
€ 17.40 /kg
€ 13.90 /kg
€ 14.70 /kg
€ 13.50 /kg

€ 2.80/st
€ 6.00/st
€ 0,65/st
€ 0.55/st
€ 1.50 – 1.80 /st
€ 4.00 /st

klein – groot € 2.30 – 3.80 /st
€ 2.30 /st
€ 2.80 /st

DESSERTEN

Chocomousse				
Rijstpap							
Bûches (bavarois, slagroom, crème au beurre, chocomousse)
Kaasbordje 						

assortiment kazen (120gr) met garnituur en bijpassend brood(je)

€ 4,50/L
€ 4.50/L
€ 4,50/L
€ 4,50/L
€ 4.50/L

€ 13.90 /pp

(Assortiment van vooral gerookte vleeswaren zoals filet de saxe, ossegerookt
(filet d’anvers), cobourg (gerookte ham), pancetta, paardje, salami, …
met daarbij speciaal geselecteerde raclettekaas.
Deze schotel wordt verder nog aangevuld met augurken, zilveruitjes, ananas en aardappelschijfjes.

VOOR BIJ DE KOFFIE

Pralines						
Huisbereide dessertkoekjes				
Petit-Fours				
Macarons de Paris (assortiment van 6 verschillende smaken)

VOOR DE LATE UURTJES

Zachte mini-sandwiches belegd met verse salades en charcuterie

€ 2.00
€ 2.00
€ 3.00 /pp
€ 12.5

€ 34.00 /kg
€ 21.00 /kg
€ 1.00 /st
€ 4.50

€ 1.20 /st

(standaard beleg = kaas, hesp, fricandon, salami, préparé, vleessla, kip curry, tonijnsla)

Afgewerkt met verse rauwe groentjes 		

+ € 0.30 /st

• Standaard gepresenteerd op schotels ; maar ook te verkrijgen in een rond verrassingsbrood
(€ 7.00 toeslag /stuk)

