THE DAILY GARDEN
Verse verhalen vit onze tuinen
Liefdevol bereid door

Herfst 2019

HET BELOOFT EEN WILDE HERFST TE WORDEN!
De zomer is alweer in een oogwenk voorbijgevlogen. We bergen de waterpistolen
en korte broeken op en halen opnieuw de truien van zolder, want de herfst is
aangebroken! Die heerlijke herfst is de meest verrukkelijke periode van het jaar, wat
ons betreft. Het is het seizoen waarop de natuur zich van haar lekkerste kant laat
zien: paddenstoelen, truffels, noten ... en wild! Wanneer de blaadjes van de bomen
beginnen vallen en het buiten net iets frisser wordt, geven wij traditiegetrouw het
startschot voor het wildseizoen. Onze chefs toveren hartverwarmende gerechten
op je bord - geïnspireerd op de kleuren van de bomen - die elke fijnproever zal doen
watertanden. Kijk jij ook al uit naar een knusse, culinaire avond wild eten?

HEERLIJKE VOORUITZICHTEN
30/09 - 24/10

25/10 - 24/11

25/11 - 29/12

Wildballetjes met poivradesaus 11,- Hamrolletjes met witloof 11,+ kersenmousse + drank*
+ chocolade brownie + drank*
A VOLONTÉ NA 17U

50

ONZE KLASSIEKER Vol-au-vent 9,
30/09 – 6/10 & 14/10 – 20/10

Waterzooi van vis
met fijne groenten (12,99)
7/10 – 13/10 & 21/10 – 27/10

Heekfilet meunière (10,99)
30/09 – 6/10 & 14/10 – 20/10

Everzwijnstoofpotje
met marsala (13,99)
7/10 – 13/10 & 21/10 – 27/10

Vol-au-vent van wild (13,99)

A VOLONTÉ NA 17U

Rumsteak

met saus naar keuze
+ speculoosmousse
+ Maes van ‘t vat*

50

Balletjes in tomatensaus 9,

28/10 - 3/11 & 11/11 - 17/11 & 25/11 - 1/12

Kabeljauw op vel
met bonne femmesaus (13,99)
4/11 - 10/11 & 18/11 - 24/11

Kabeljauw op vel met
mousselinesaus (13,99)
28/10 - 3/11 & 11/11 - 17/11 & 25/11 - 1/12

Everzwijnragout bereid
met Westmalle (13,99)
Wildvink
met jagersaus (10,99)
4/11 - 10/11 & 18/11 - 24/11

2/12 - 8/12 & 16/12 - 22/12

9/12 - 15/12 & 23/12 - 29/12

Zalm op vel

Zalm op vel

met saffraansaus (13,99)

met nantuasaus (13,99)

Gepaneerde pladijs

Varkensgebraad

met tartaarsaus (10,99)

Orloff (13,99)

2/12 - 8/12 & 16/12 - 22/12

Stoverij van hert
met champignonsaus (13,99)
9/12 - 15/12 & 23/12 - 29/12

Everzwijnstoofpotje
op grootmoeders’ wijze (13,99)

Wildvink Grand Veneur (10,99)
Stoverij van hert met
mosterdsaus (13,99)

11,-

KERSTMENU
Van maandag 23/12 tot vrijdag 27/12

Zalm op vel met nantuasaus

+ speculoosmousse + glas witte wijn (17,-)

* Koude dranken behalve flesjes van 50 cl, biodranken en alcoholische dranken in fles. ** Prijzen en aanbod kunnen afwijken in onze snelwegrestaurants.
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RECEPT VAN ONZE CHEF

Everzwijnragout met marsala
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Civet van everjong 1,2kg
Sjalot 250g
Wortel 250g
Wildfond 500ml
Marsala 500ml
Tomatenconcentraat 50g
Aalbessengelei 100g
Boter 100g
Zout
Peper
1 takje tijm
1 blad laurier
1 teentje look

1.
2.
3.
4.
5.

Snijd het vlees in blokjes van om en bij
de 3 cm
Kruid af met peper en zout
Was en snijd de groenten in blokjes van
zo’n 1 cm
Braad het vlees op een hoog vuur tot het
verkleurt
Voeg de groenten, de look en het
tomatenconcentraat toe. Laat sudderen
tot het vocht volledig verdampt is

6.
7.
8.
9.

Blus met marsala en wildfond
Voeg de laurier, tijm en aalbessengelei toe
Laat sudderen op een zacht
vuur en roer regelmatig om
Wanneer het vlees uit elkaar valt, zit de
gaartijd erop. Haal de kookpot van het
vuur.

10. Kruid bij naar smaak.
11. Dien op met een gevulde appel met

cranberry, gestoofd witloof of spruitjes en
kroketten.

Tips van het huis
• Maak het stoofpotje een dag op voorhand klaar om de smaken
extra tot hun recht te laten komen
• Marsala is een zachte Siciliaanse rode wijn. Om het aroma
van de wijn in de saus naar een hoger niveau te tillen, stelt
onze chef 2 ietwat sterkere alternatieven voor: Barolo de
Toscane of Amarone Della Valpolicella

Smakelijk!

HEB JIJ DE WEG AL GEVONDEN
NAAR ONZE FACEBOOK-PAGINA?
Word lid van onze Facebook-community en mis zo onze heerlijke suggesties, spannende wedstrijdacties
en andere nieuwigheden zeker niet! Op regelmatige tijdstippen verwennen we onze Facebook-vrienden
bovendien met exclusieve voordelen. Breng ons dus zeker een bezoekje, like ons... en laat eens
een leuk berichtje achter? Tot binnenkort!
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ONTBIJTEN ALS EEN

KONING

Je kent ongetwijfeld het spreekwoord: “Ontbijt als een koning,
lunch als een prins en dineer als een bedelaar”. Door tijdgebrek of
gewoonweg omdat we geen zin hebben om een uitgebreid ontbijt op
tafel te toveren, gebeurt het wel eens dat de eerste maaltijd wordt
overgeslagen en we met een knorrende maag aan de dag beginnen.
Een stevig ontbijt geeft ons echter tonnen energie om de dag door te
komen. Het is als het ware brandstof voor de dagelijkse rit. En geef
toe, niets zo fijn al uitgebreid ontbijten op een vrije dag, toch?

Eén goede tip:

HET VERWENONTBIJT
Volg de geur van verse koffie naar één van onderstaande adressen. Je
vindt er op zon- en feestdagen een uitgebreid buffet met een overvloed
aan vers afgebakken broodjes en smakelijke koffiekoeken, spek en
kakelverse eitjes, zoet en zout beleg, fruitsalade, ontbijtgranen, yoghurt,
verrines, fruitsap, koffie, bubbels en zoveel meer!
Combineer dit luxeontbijt met een leuke uitstap met het ganse gezin of
maak er een luie weekenddag van met z’n tweetjes.
Van maandag tot zaterdag bieden al onze
resto’s bovendien verschillende andere
ontbijtformules aan. Je kan ze tot 11u
komen ontdekken of afhalen als takeaway voor onderweg. Mooi meegenomen,
toch?

FEESTKALENDER

Je kunt het verwenontbijt
proberen in deze vestigingen:

Allerheiligen
Vrijdag 1 november

Borsbeek, Brugge B-park, Eupen, Genk,
Korbeek-lo, Kortrijk Noord, Kuringen, Lier, Ninove,
Olen, Oostakker, Schoten, St-Denijs-Westrem,
Turnhout, Webbekom, Wilrijk, Zemst.

Wapenstilstand
Maandag 11 november

IT’S TEA O’CLOCK
‘Tea Time’ staat symbool voor een oeroude, ietwat stijve Britse traditie.
Bij Lunch Garden ligt dat gelukkig helemaal anders. Het is hét uitgelezen
moment om na school met je koters te genieten van een lekkere
chocomelk of een heerlijk kopje thee met een gebakje, en te luisteren
naar hun dolle schoolavonturen! Bovendien kan je zo de eerste honger
stillen voor het weer tijd is om de voetjes onder tafel te schuiven voor
het avondeten.

Om ons op te warmen na de koude buiten, kan je bovendien tussen
14u30 en 17u in heel wat restaurants** terecht voor heerlijke
pannenkoeken. Onze chefs maken ze à la minute voor je neus
klaar en werken ze af met een topping naar keuze.

PANNENKOEK MET IJS
& CHOCOLADESAUS

Van fruit- en chocoladetaartjes tot Berlijnse bollen en méringues, er
is ontzettend veel lekkers te vinden in onze pâtisserietoog. Hij wordt
maandelijks aangevuld met nieuwe zoetigheden. Houd hem dus zeker
in het oog!

KLEINE PLEZIERKES
DE ECHTE PATEEKES

4,-

PANNENKOEK MET SUIKER

2,75

3,-

**Deelnemende restaurants: Inno Meir, Nivelles, Tournai Bastions, Waterloo Lasne, Wijnegem,
Kuringen, Kortrijk-Noord, Ans, Jambes, Genk, Inno Rue Neuve, Lier, Ninove, Boncelles, Evere,
Auderghem, Brugge St-Kruis, Hasselt, Fléron, Wépion, St.-Denijs-Westrem, Schoten, St.-AgathaBerchem, Bierges, Webbekom-Diest, Turnhout, Eupen, Gosselies, St.-Eloois-Vijve, Borsbeek,
Herstal, Drogenbos, Oostakker, Burcht, Bomerée, Kraainem, Zemst, Korbeek-Lo, Froyennes,
Marche-en-Famenne, Arlon, Wilrijk, Gent de Sterre, Brugge B-Park, Messancy, Olen, Rocourt,
Hannuit, Ternat

3,50
3
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KIDS CORNER

Haal de uitvinder in jou naar boven met de wedstrijd van SPA
Vraag een flesje SPA bij jouw kidsmenu. Haal de uitvinder in jou naar
boven en geef je lege flesje een tweede leven. Maak er een voederbakje
voor vogels, een leuke pennenhouder voor op jouw bureau of wat denk
je van een mooie kroonluster? Laat je inspiratie en creativiteit de vrije
loop.

SPA zet zich in voor mens en milieu door duurzame verpakkingen aan
te bieden en het belang van recyclage te benadrukken. Wens jij ook
jouw steentje bij te dragen aan een propore wereld en waar mogelijk
de afvalberg te verkleinen? Doe dan als de bliksem mee met de
upcycling wedstrijd van SPA:

Deel je uitvinding op de Facebookpagina van Lunch Garden
inclusief deze tag:

m
u
i
g
l
e
B
a
p
S
@

De inzendingen met de meeste likes winnen een
Clip-it bouwpakket gemaakt uit gerecycleerd plastic.
Goed voor uren uitvindersplezier!

*Deelnemen is mogelijk van 30 september t.e.m. 3 november 2019. Er zijn 100 Clip-itpakketten te
winnen. De winnaars zullen persoonlijk op de hoogte worden gebracht. Wedstrijdvoorwaarden op
www.lunchgarden.be/nl/SPA

ZOEK DE 7 VERSCHILLEN

oplossing
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WIN EEN GLOEDNIEUWE

AUTO!

Lunch Garden en Coca-Cola delen opnieuw een straffe prijs uit aan een trouwe klant: een
splinternieuwe Hyundai KONA Hybrid! De nieuwste telg van de KONA-familie gebruikt
elektrisch vermogen om meer afstand af te leggen met een liter benzine. En dat alles
zonder dat u een batterij hoeft op te laden of uw rijstijl hoeft te veranderen. De nieuwe
KONA Hybrid is uitgerust met een benzine- én een elektromotor, die samen een uitstekend
brandstofverbruik en een lagere uitstoot opleveren.

Wil jij straks richting onze resto’s rijden aan het stuur van deze kanjer? Waag dan snel
je kans! Neem bij jouw gerecht een drankje* naar keuze en ontvang aan de kassa een
voucher met unieke code**. Surf naar www.lunchandwin.lunchgarden.com, vul je code in en
beantwoord de wedstrijd- en schiftingsvraag. Hoe vaker je meespeelt, hoe groter de kans dat
jij het correcte antwoord raadt. De winnaar wordt geselecteerd onder het toeziend oog van
onze gerechtsdeurwaarder en zal persoonlijk worden gecontacteerd na afloop van de actie.
* Deelnemende merken: Coca-Cola zero sugar, Coca-Cola original taste, Coca-Cola light taste, Sprite, Fanta, Finley, Appletiser,
Minute Maid. ** voucher met unieke codes tot uitputting van voorraad. De actie met aankoopverplichting loopt van 25 oktober
tot 2 december en is voorbehouden aan klantenkaarthouders. Zie voorwaarden op de website.

WIN

*

1 HYUNDAI
KONA HYBRID

ONTVANG JE UNIEKE CODE** AAN DE KASSA
BIJ AANKOOP VAN

EN DOE MEE OP
Nogmaals proficiat aan de vorige winnares Mevr. Cheng en haar gezin
vanwege het ganse Lunch Garden team!

OF WARME
1 KOUDE
SCHOTEL

1 DRANKJE
NAAR KEUZE

LUN CHA N DWI N . LU N C H G A RDE N .C O M

VAN 25/10 T.E.M. 02/12

*Wedstrijd met aankoopverplichting. Enkel geldig bij Lunch Garden en voorbehouden aan de Yes We Lunch kaarthouders. **Codes tot uitputting van voorraad. Zie
voorwaarden op de website. © 2019 The Coca-Cola Company. “Coca-Cola zero sugar”, “Coca-Cola original taste“, “Coca-Cola light taste”, “Sprite”, “Fanta”, “Fïnley” and
“Minute-Maid” are registered trademarks of The Coca-Cola Company. “Appletiser®” is a trademark of European Refreshments.ER/VU – Etienne Gossart - Coca-Cola European
Partners Belgium sprl/bvba - Chaussée de Mons 1424 Bergensesteenweg, 1070 Bruxelles/Brussel – RPM/RPR BE 0425071420.

NIEUW JAAR,
NIEUWE OUTFIT
DANKZIJ

!
Het nieuwe jaar loert alweer om de hoek. Een nieuw jaar betekent
voor velen een frisse start en is dé uitgelezen kans om hun
garderobe een opfrisbeurt te geven. En dat komt goed uit, want wij
mogen 10 splinternieuwe outfits* weggeven om 2020 goed in te
zetten.
Wat moet je doen om kans te maken op deze mooie prijs? Kom in
december heerlijk tafelen bij Lunch Garden in je favoriete kerstoutfit.
Denk aan foute kersttruien, slingers in je haar, glitters, lichtjes of andere
feestelijke accessoires. Neem een foto van deze gezellige boel en deel je
(familie)kiekje op de Facebookpagina van Lunch Garden met #Bristolwin
in tag. Deelnemen kan tot 30 december.
Wil je alvast wat inspiratie opdoen voor die ene perfecte outfit voor de
feestdagen? Ontdek de collectie van Bristol op www.bristolshop.be
Succes!
*Er zijn 10 outfits te winnen bestaande uit 1 bovenstuk, 1 onderstuk en 1
paar schoenen naar keuze uit de Bristol-collectie. De wedstrijd loopt van 1
tot 30 december. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht.
Wedstrijdreglement op www.bristolshop.be
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ONTBIJT

BRASSERIE
1/2 kip

(1)

Luikse balletjes

1, 2

Balletjes met tomatensaus

1, 2

Rundsstoverij
Witloofrolletjes








1







1 (2)







Gepaneerd varkenslapje

1

Fish fingers

1

Mosselen natuur
































Kwatta choco












































Mini donut met suiker

1







Mini donut met witte chocolade

1

















Mini mix koffiekoeken

1



Mix confituur

(1)




1

Mini donut met choco

Mozzarellaparels









Muffin appel/kaneel

1

















Muffin met suiker

1













Mosselen met look

1









Mosselen met Provençaalse saus

1















Muffin met chocolade

1











Mosselen met Thaise saus

1















Ronde rozijnenkoek

1











Speculoospasta

1

Vleeswaren

1



Warm ontbijt

(1)



Mosselen met witte wijn









Tartaarsaus

















Spaghetti Bolognaise met kaas

1















Zeesteak

1















Vidékoekje

1, 2

Vol-au-vent met koekje

1, 2






















GRILL
Gehakte steak

1





Tussenrib







Gegrilde kipfilet







Rumsteak







Vleesjus

1

Pepersaus

1



Champignonsaus

1



Béarnaisesaus



Bourgy saus (Total)



Provençaalse saus















1

Kaaskroketten

1

Garnaalkroketten

1




































Yoghurt met braambessen



Yoghurt met perziken















WOK






















7












Hoorntje, wafel, sigaret (ijs)

1













Aardbeiencoulis
Coupe Brésilienne

1









7

Coupe Dame blanche

1









7

Coupe Dame noire

1









7

Coupe met vers fruit

1









7

Coupe Lunch Garden

1









7

Huisgemaakte pannenkoek

1







7

Huisgemaakte gegarneerde pannenkoek

1







7

Pannenkoek Lunch Garden

1







7







1
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Karamelflan

1

















Wok gevogeltereepjes

1

















Perenblokjes

Wok tofu

1

















Appelblokjes

Rijst

(1)

















Roze pompelmoesblokjes

Noedels

1

















Sinaasschijven

Lasagne met zalm

1





























Tiramisu

Lasagne Bolognaise

1





























Kiwischijfjes

Auberginerol

1



















Spinazie en ricottarol

1



















Bolognaisesaus

1











Carbonarasaus

1

Pikante tomatensaus

1

Fruitbar

PASTA

Cavaillonblokjes



















Duo druiven
Ananasblokjes


Gegarneerde wafel

1









Wafel Lunch Garden

1







Wafel

1







Kinder Bueno Bar

1(2,3,4,5)







2(1,3-8)







2(1,3-8)







VEGETARISCH






Kinder Bueno Cone

1(2,3,4,5)









Carte d'or Banaan

1













Carte d'or Aardbei



















Carte d'or Donkere chocolade



2



















Carte d'or Pistache
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Carte d'or Straciatella





Wok tofu

1



Kaaskroketten

1

Auberginerol

1

Spinazie- en ricottarol

1







Aardappelpuree

(1)





Aardappelschijfjes natuur

(1)





Frieten

(1)



Krielaardappelen

(1)



Kroketten

1



Penne

1



Rijst

(1)



Spaghetti

1







1

































ONTBIJT
(1)

Appelflap

1



Boterkoek met rozijnen

1



Assortiment broodjes

1





Piccolo wit

1



Brusselse pistolet

1

Malse sandwich

1

Stockbrood wit





























































1













Toastbrood wit

1













Hoevebrood

1













Chocoladebroodje

1











Cornflakes

1

Croissant met boter

1









Gerookte zalm

























Kalkoengebraad

(1)







Kalkoensalami

(1)



Koffiekoeken

1

























1







Rijstpap





Rijstpap met kersen



Rocket



Yoghurt natuur











Kabeljauw



Roodbaarsfilet



Roze zalm



Zeebaars op vel





Mousselinesaus

1

Provençaalse saus

1

Witte wijnsaus

1





























Dressing 1000 Islands

1

Dressing balsamico

(1)














Dressings salad bar
















1











Ketchup







Dressing honing/mosterd









Cocktailsaus







Mayonaise



Mosselsaus








Mosterd




Olijfolie
Tabasco



Achtkoek met room





Balsamicoazijn

Honing
Jonge goudakaas





CONDIMENTEN


(1)

Gebak

Béarnaisesaus



Halfvolle yoghurt



Zeebrasem op vel



Botercup Rochefort



VIS OP DE GRILL



Americain



Chocomousse

Soesjes





Gerookte zalm



Plattekaas natuur

KOUDE SCHOTELS
(1)


1

Carte d'or Vanille







Carte d'or Koffie



ZETMELEN

Perziken met tonijn







1

Americain





1 (2,3,4,5)

Groentenloempia en chilisaus

Hesp

1

Raket toy story

Wok scampi

Falafel



Frambozencoulis

VOORGERECHTEN
Croque-Monsieur



Calippo sinaas



1





Yoghurt met aardbeien

Koffie met versnaperingen






DESSERTS











Vinaigrette natuur



Worchestersaus















3
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GROENTEN

SALAD BAR

Bonen in tomatensaus

Witte druiven
Meloen

Mix romanesco-broccoli-bloemkool
Prei met room





Ananas

Rode kool met appelen

1









Appelblokjes

Spruitjes

1









Pasta pomodori

Wortelen golden DUO

1









Pasta toscana



Gefruite ajuinsnippers



SOEPEN
Erwtensoep

1



Pastinaaksoep



Kippenroomsoep
Broccoliroomsoep








Tomatensoep met balletjes



































































Witte uiblokjes



GARNITUUR







Augurkensticks

1

Gefruite uien

1





Versneden bieslook





Zilveruitjes









Balletjes Blackwell















Balletjes op grootmoeders wijze













Boomstammetje met zalm

1











Chipolata

1











Cordon bleu van gevogelte

1











1 (2,3,4,5)















Gevulde paprika









Gevulde pladijs met garnalen













Kibbeling

1















Macaroni en kaas

1




Tartaar






























Vleesbrood

1

Wijtingfilet kaas/broccoli

1































SUGGESTIES
Heekfilet meunière





Tongrolletjes met waterzooisaus

1





Kabeljauw Bonne Femmesaus

1





Kabeljauw op vel met mousselinesaus

1









Zalmfilet met Nantuasaus

1

Gepaneerde pladijs met tartaarsaus







Zalmfilet met Safraansaus
Varkensgebraad orloff
























































































VLEES
Balletjes van wild in poivradesaus

1







Everzwijnragout met Marsala

1







Everzwijnragout met Westmalle bier

1

Everzwijnragout op grootmoeders wijze








Everzwijnvink met jagersaus

























































Gepocheerde zalm

(1)























Tonijn op water

(1)























Hamsnippers

(1)























Gegrilde kip

(1)























Gerookte kalkoensnippers

(1)























Kip fajita

(1)























Gepocheerde kabeljauw

(1)























Gemarineerde haring

(1)

















Gekookte scampi

(1)























Surimi

(1)



















Zeevruchtencocktail

(1)















Fetablokjes

(1)























Mozzarellaparels

(1)























Cheddar

(1)





















Tofu

(1)





Balsamicovinaigrette

(1)





Vinaigrette 1000 islands

(1)



Honing- en mosterdvinaigrette

(1)





Italiaanse vinaigrette

(1)








































Salad bar natuur

1



































Tomaten

(1)







Aardappelen met mayonaise en prei

(1)

















Aardappelen natuur

(1)





















Vol-au-vent van wild





























Griekse aardappelsalade

(1)



Aardappelen met mayonaise en ei

(1)



Gehakte witte uien

(1)



Geraspte wortelen

(1)



Knolselder rémoulade

(1)

Komkommer

(1)



Koolsla

(1)



Zwarte tomaten

(1)








DESSERT/MAAND
Abrikozenvlaai

1 (2,3,4,5,6)

Appelcake

1 (2,3,4,5,6)



Bavarois aardbeien

1 (2,3,4)







(1,2,3,7,8)

Broccoliroosjes

(1)

Brownie

1 (2,3,4)







(1,2,3,7,8)

Gele tomaten

(1)

(1)









Maïs

(1)

Broccoli

(1)

Bloemkool

(1)

Penne natuur

(1)



Taboulé Bombay

(1)



Quinoa

(1)

Oosterse taboulé

(1)

Groenten in de oven

(1)

Eclair







(1-8)

Flan bresilienne

1 (2,3,4)







2 (1,3,7,8)

Fruittaart meloen

1 (2,3,4)







(1,2,3,7,8)

Fruittaartje aardbeien

1 (2,3,4)







(1,2,3,7,8)

Gebakken fruittaart abrikoos

1



Gebakken fruittaart quetsch

1







(1,7)

1 (2,3,4)







1 (2,3,7,8)

1









Meringue framboos

1 (2,3,4)







(1,2,3,7,8)

Meringue klassiek

1 (2,3,4)







(1,2,3,7,8)

Misérable

1 (2,3,4)







(1,2,3,7,8)

Passievrucht

1 (2,3,4)







(1,2,3,7,8)

Rijsttaart

1 (2,3,4)







(1,2,3,7,8)

1









1 (2,3,4)







1 (2,3,7,8)

1 (2,3,4,5)







(1-8)





Javanais
Kersenmousse

Speculoosmousse
Zwarte woud
Pâtisserie gemiddeld

















Komkommer met dille































































 = Allergenen

 = Mogelijke sporen van allergenen.

1 Tarwe
2 Rogge
3 Gerst
4 Haver
5 Spelt
6 Khorasan

(1) Tarwe kruisbesmetting
(2) rogge kruisbesmetting
(3) Gerst kruisbesmetting
(4) Haver kruisbesmetting
(5) Spelt kruisbesmetting
(6) Khorasan kruisbesmetting



Verse venkel



Groene aspergepunten














Gemengde sla

Zwarte druiven





(1) Amandelen kruisbesmetting
(2) Hazelnoten kruisbesmetting
(3) Walnoten kruisbesmetting
(4) Cashewnoten kruisbesmetting
(5) Pecannoten kruisbesmetting
(6) Paranoten kruisbesmetting
(7) Pistachenoten kruisbesmetting
(8) Macadamia noten kruisbesmetting

Sperziebonen





1 Amandelen
2 Hazelnoten
3 Walnoten
4 Cashewnoten
5 Pecannoten
6 Paranoten
7 Pistachenoten
8 Macadamia noten

Witte asperges













Groene selder







 = Mogelijke sporen van allergenen.








 = Allergenen


















Erwtjes





Champignons

Gedroogde tomaten





Radijzen







Notensla

Rode kool





Indien u informatie wenst over de voedingswaarden van een bepaald product, gelieve u tot het personeel van het restaurant te wenden.






Elke dag bereiden we voor u duizenden gerechten in onze keuken. Het kan gebeuren dat tijdens die bereidingen bepaalde ingrediënten
in contact komen met allergenen en met andere ingrediënten. Bovendien is de samenstelling van de gerechten onderhevig aan
verandering. We danken u van harte voor uw begrip.

SALAD BAR
Gemiddelde groenten saladbar







1 (2,3,4,5)







Drooggebak kokos







1 (2,3,4,5)








Chocomousse





































1







(1)

(1)





(1)

Goudablokjes

Salad bar met dressing

1



Ansjovis

Vinaigrette natuur





PROTEINES





Hertenragout met mosterdsaus

Zuurkool royale







Hertenragout met champignonsaus

Wildvink Sint-Hubertus



Zwarte olijven

Kippenbil





Broodkorstjes


1







Loempia met groenten en chilisaus



BBQ-olijven







Zilveruitjes











DAGSCHOTEL

Kippenboutjes met BBQ saus

Augurken

1







1

Ardeens varkensgebraad

Falafel





Salad bar met dressing




1





Salad bar natuur





Wortel gembersoep

Witloof roomsoep









Winterse groentenbouillon





Broodkorstjes












Paprikasoep





Augurken extra fijn

Normandische vissoep
1








Glutenbevattende
granen
Schelp- en schaaldieren
Eieren
Vis

Noten
Selder
Mosterd
Sesam

Pinda’s

Sulfiet
(E 220 - E 228)

Soja

Lupine

Melk

Weekdieren

Alcohol

Varkensvlees

the D aily G arden

SPELLETJESTIJD!
Kan jij deze sudoku oplossen?

Oplossing

