
                               Maandag 23 december:           5u30 - 18u00
            Dinsdag 24 december:           5u30 - 16u00
            Woensdag 25 december:                    10u00 - 12u00
                                            enkel open voor afhalingen van bestellingen!
               Donderdag 26 december:                     GESLOTEN
             Vrijdag 27 december:       5u30 - 18u00
             Zaterdag 28 december:       5u30 - 17u00
             Zondag 29 december:       6u30 - 13u00
             Maandag 30 december:           5u30 - 18u00
             Dinsdag 31 december:          5u30 - 16u00
             Woensdag 1 januari:       10u00 - 12u00
                        enkel open voor afhalingen van bestellingen!
                Donderdag 2 januari:       GESLOTEN
             Vrijdag 3 januari:            5u30 - 18u00    
             Zaterdag 4 januari:       5u30 - 17u00
             Zondag 5 januari:        6u30 - 13u00

Schoolstraat 128, 9120  Melsele
 Tel 03/502.99.98  

Onze aangepaste openingsuren tijdens de feestperiode :

Nico, Debby en hun ganse team wensen u en uw familie alvast 

smakelijke en gezellige eindejaarsfeesten en een spetterend en gezond 2020 !
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www.pain-plus.be

2019-2020



Beste fijnproever,

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 zondag 22/12

Bestellingen voor Nieuwjaar = ten laatste op zondag 29/12
Al onze schotels en gerechten worden, zoals altijd, hier ter plaatse met veel zorg en passie 

bereid.

DRANKEN
Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut ; Bartolomiol        € 16.50 /st
Filanda Rosé Spumante Pinot Nero Brut Millesimato Riserva ; Bortolomiol      € 19.90 /st
L’Abroç Cava Brut Selecció           € 12.70 /st
Rode wijn Alcanta ; Monastrell (Cabernet Sauvignon, Tempranillo)         € 6.10 /st
Rosé wijn Alcanta ; Monastrell                       € 6.10 /st
Witte wijn Alcanta ; Merseguera * Macabeo                      € 6.10 /st
Moscatel Alcanta             € 9.30 /st
Gin Hen Tho (Antwerpen) 44% * Classic of Noah        € 44.00 /st

APERITIEF
Assortiment ovenhapjes (12st.)
   (mosselhapje(x2), mini tartelet (x5), mini blderdeeghapje (x5) )                       € 10.00 /st
Aperitiefschotel (vanaf 2 pers)                         € 11.50 /pp 
   (Mooi en uitgebreid assortiment van Italiaanse, Spaanse en/of huisbereide 

vleeswaren en salami’s, alsook kaas, olijven, half-zongedroogde tomaatjes, 
ansjovis, …)

VOORGERECHTEN
Kaaskroket                          € 1.80 /st
Kip-witloofkroket                         € 2.00 /st 
Vol au Vent (Vidée) met koekje (150gr)                      € 4.00 /st
Scampi diabolique             € 38.50 /kg
Ravioli peperoni met mascarponesaus          € 26.50 /kg

SOEPEN
Pompoen-bloemkoolsoep met curry & kokos                       € 2.50/0,5L - € 4,50/L
Tomatenroomsoep met (kippen)balletjes       € 2.50/0,5L - € 4,50/L
Witloofroomsoep met garnituur        € 2.50/0,5L - € 4,50/L
Boschampignonsoep met mascarpone       € 2.50/0,5L - € 4,50/L
Tomaten-paprikasoep met mascarpone       € 2.50/0,5L - € 4,50/L

HOOFDGERECHTEN 
U kan al onze klassiekers en standaard aanbod van het moment verkrijgen zoals bv: 

Vol au Vent            € 13.90 /kg
Hertenragout                 € 26.80 /kg
Scampi diabolique                € 38.50 /kg
Gevulde Italiaanse kipfilet in rode pestosaus                        € 15.70 /kg
Kalkoengebraad in roze pepersaus           € 15.40 /kg
Varkenshaasje in portosaus met champignons         € 15.40 /kg
Stoofpotje van kip in zachte curry           € 14.70 /kg
Waaslands kalkoenstoofpotje               € 14.70 /kg
Ravioli peperoni met mascarponesaus          € 26.55 /kg

 

BIJGERECHTEN
Verse aardappelpuree (300gr/portie)   € 7.90 /kg
Verse butternut-pompoenpuree (300gr/portie)                  € 7.90 /kg
Verse aardappelkroketten (10 stuks)                € 2.50 /10st

SCHOTELS
• Charcuterieschotel (300gr pp/vanaf 2 pers)     € 13.50 /pp
   (Rijkelijke waaier uit ons assortiment fijne vleeswaren en huisbereide salades) 

• Kaasschotel = (300gr pp/vanaf 2 pers)                   € 14.60 /pp
    (Assortiment uitgelezen kaassoorten voor elk wat wils vergezeld door lekkere dadels, 
     vijgen, abricozen, rozijnen, noten en druiven)

  • Gepresenteerd op schotels met deksel (zonder waarborg)

BAKKERIJ
Margriet (assortiment van 7 mini-pistolets in bloemvorm)          € 2.80/st
Kerstboom (assortiment van 15 mini-pistolets in kerstboomvorm)         € 6.00/st
Veenbessenbroodje (70g)             € 0.65/st
Walnoten-vijgenbroodje (55g)            € 0.55/st.
Pistolets/piccolo’s/sandwiches (55g)               € 0.55/st
Stokbroden (gewoon wit, authentiek wit of bruin, meergranen)         € 1.60 – 1.90 /st
Pannetone              € 4.00 /st
   (roggebrood in paddenstoelvorm met rozijnen, pruimen, abricozen, 
    amandelen en zonnebloempitten)  
Rozijnenbrood                                   klein – groot   € 2.40 – 3.90 /st
Notenbrood                            € 2.90 /st

DESSERTEN
Chocomousse                   € 2.00 /st 
Rijstpap                    € 2.00 /st 
Moelleux (met slagroom)                  € 2.50 /st
Bûches (4-6-8-10 pers.)             € 3.50 /pp
   (bavarois, slagroom, crème au beurre, chocomousse)     
Kaasbordje              € 10.50 /pp
   (assortiment kazen (120gr) met garnituur en bijpassend walnoten-vijgenbroodje)  

VOOR BIJ DE KOFFIE
Pralines        € 34.00 /kg
Huisbereide dessertkoekjes      € 27.90 /kg
Petit-Fours                  € 1.00 /st
Macarons de Paris (assortiment van 6 verschillende smaken)                € 4.50 /6st

VOOR DE LATE UURTJES
Zachte mini-sandwiches belegd met charcuterie (+ boter) en verse huisbereide salades 
• Standaard = kaas, hesp, fricandon, salami, préparé, vleessla, kip curry, tonijnsla    € 1.20 /st                 
• Deluxe = kippenwit, filet d’Anvers, pastrami, krabsla, garnaalsla, gerookte zalmsla € 2.00 /st      

  • Gepresenteerd op schotels met deksel (zonder waarborg)

 


