Driegangen “Asperge” afhaalmenu Gasterij Henry VIII
Beste gast,
Afgelopen maanden hebben onze gasten genoten van de afhaalmaaltijden, getuige de leuke persoonlijke reacties via
mail, social media, vaak voorzien van ludieke foto’s. We hopen u snel weer in ons restaurant te kunnen verwelkomen,
tot die tijd variëren we met onze afhaalmaaltijden. Hieronder treft u het driegangen keuzemenu en werkwijze aan.
Namens ons team, dank voor uw vertrouwen en alvast smakelijk eten gewenst.
Wat bieden wij:


dagelijks tussen 17:30 en 19:00 u afhaalmogelijkheid



een smakelijk driegangenmenu voor 31,50 euro p.p. dat u zelf nog dient op te warmen



begeleidende wijnen vanaf 15,- euro per fles. Bestelling > 100 euro, fles rood, rosé of wit cadeau



bereidingswijze (verwarmen) vindt u op de afzonderlijke gerechten

Wat vragen wij van u:


geef de dag voor het afhalen uw menukeuze via mail bestellen@gasterijhenry.nl aan ons door en geniet de
dag erna van uw menu



gelieve het Landal huisnummer, aantal gasten, naam en telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken, in de
mail vermelden



betaling: het liefst contant

Wat wensen wij u:


smakelijk eten en dat wij u snel weer mogen verwelkomen in ons restaurant

VOORGERECHTEN
ASPERGESALADE & GARNALEN

Asperge Salade - Noorse Garnalen - Groene Kruiden Dressing - Cress Salade
of

VITELLO TONNATO
Huisgemaakte Kalfs Roastbeef - Tonijn Crème - Kappertjes - Rucola - Balsamico Uitjes - Zwarte Olijf

of
ASPERGES SOEP
Asperge - Crème Fraîche - Ham - Peterselie

HOOFDGERECHTEN
RAVIOLI SPINAZIE RICOTTA
Verse Ravioli Spinazie Ricotta - Salie - Citroen Boter - Parmezaan
of
ZALM
Gebakken Zalmfilet - Champagne Boter Saus - Verse Groentjes
(Suppl. Asperges € 3,00)
ASPERGES & HAM
Limburgse Asperges - Livar Ham - Ei - Boter - Peterselie
(Suppl. € 3,00)

NAGERECHTEN
AARDBEIEN & BALSAMICO
Gemarineerde Aardbeien - Balsamico Bianco - Mascarpone - Vanille
of
CHOCOLADE
Mousse Pure Chocolade - Panna Cotta - Fudge - Chocolade Crumble

OMSCHRIJVING
VOOR

ASPERGES SALADE
VITELLO TONATO
ASPERGES SOEP
RAVIOLI SPINAZIE

HOOFD

ZALMFILET
ZALMFILET & ASPERGES (SUPPL. € 3,00)
ASPERGES & HAM (SUPPL. € 3,00)

NA

AARDBEIEN
CHOCOLADE

Geldig van 1 t/m 30 april

AANTAL

