2021 - 2022

HET MUSSENBURGHOF PRESENTEERT U HET MENU VOOR DE KOMENDE
FEESTDAGEN
(prijzen per persoon)
(V = Vegetarisch)

HAPJESSCHOTELTJE (4 stuks per persoon):
Blini met zalm; gerookte paling met een panna cotta van mierikswortel; gehaktballetje van
everzwijn met appel-peer-confijt; wrap met gerookte kip, rucola, mascarpone,
zongedroogde tomaat
6,00 euro

HAPJESSCHOTELTJE VEGETARISCH:
Mini-slaatje geitenkaas; kwartelei met auberginekaviaar; wrap met rucola, komkommer,
roomkaas; vegetarisch balletje met humus
6,00 euro

VOORGERECHT
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Slaatje van verse roze zalm
Slaatje van grijze garnaaltjes
Salade Caprese met buffelmozzarella (V)
Trio van wildpaté met veenbessencompote
Zalmterrine met saffraanmayonaise
Caesar salad

8,50 euro
9,00 euro
9,00 euro
10,50 euro
10,00 euro
10,00 euro

Tomatenroomsoep met balletjes
Aardappelsoep met truffel
Paprikasoep met kruidencroutons
Crème Florentine (spinazie) met croutons (V)
Wortel-gembersoep met sinaas (V)

2,30 euro pp
2,50 euro pp
2,30 euro pp
2,30 euro pp
2,50 euro pp

SOEP
✓
✓
✓
✓
✓

Bij alle voorgerechten en soepen zijn broodjes en boter voorzien.

HOOFDGERECHT
✓ Kalkoenfilet Archiduc
➢ Met kroketten, boontjes in spek, wortelen en witloof
✓ Gevulde kalkoenfilet (kastanje, rozijnen) met portosaus
➢ Met kroketten, boontjes in spek, wortelen en witloof
✓ Kipfilet Stroganoff
➢ Met kroketten, boontjes in spek, wortelen en witloof
✓ Varkenshaasje met madeirasaus
➢ Met kroketten, boontjes in spek, wortelen en witloof
✓ Hertenhaas Grand Veneur
➢ Met gratin, boontjes in spek, wortelen, witloof en wijnpeertjes
✓ Lengfilet (graatloos) met een garnalensaus
➢ Met puree, boontjes in spek, wortelen en witloof
✓ Zalmfilet met tuinkruidensaus
➢ Met puree, boontjes in spek, wortelen en witloof
✓ Pasta gevuld met boschampignons, in een okkernotensaus (V)
✓ Tortelloni gevuld met gandaham in een tomaat-mascarponesaus
✓ Vegetarische goulash (aardappel) (V)
✓ Teriyaki rijst met groenten (V)

17,50 euro
18,50 euro
15,00 euro
15,50 euro
24,00 euro
19,50 euro
19,50 euro
14,00 euro
14,00 euro
14,00 euro
14,00 euro

Wil je liever een ander aardappelgerecht bij je keuze? Dat kan! Laat het dan gewoon even
weten bij je bestelling! Keuze uit: kroketjes, puree, gratin, gebakken krielaardappeltjes en
rijst

DESSERT
✓
✓
✓
✓
✓

Chocomousse
Tiramisu met banaan en karamel
Panna cotta van koffie en amandel
Rijstpap (van verse hoevemelk)
Citroendessert (trio van citroen)

3,50 euro
3,70 euro
3,50 euro
3,00 euro
4,50 euro

GOURMET
✓ Assortiment van vlees (400 gr pp)
➢ Met sla, tomaat, komkommer, geraspte wortel, boontjes,
rode kool, witte kool, pastasla, aardappelsla, tartaar,
cocktailsaus, zigeunersaus
✓ Assortiment van vlees en vis
➢ Met sla, tomaat, komkommer, geraspte wortel, boontjes,
rode kool, witte kool, pastasla, aardappelsla, tartaar,
cocktailsaus, zigeunersaus

22,00 euro

25,00 euro

FONDUE
✓ Assortiment van vlees
➢ Met sla, tomaat, komkommer, geraspte wortel, boontjes,
rode kool, witte kool, pastasla, aardappelsla, tartaar,
cocktailsaus, zigeunersaus

22,00 euro

Bij de gourmet- en fondueschotels zijn broodjes en boter inbegrepen.

KOUD BUFFET
✓ Koud buffet nr. 1
➢ Gekookte roze zalm
➢ Tomaat – garnaal (met grijze garnalen)
➢ Gekookte hesp met asperges
➢ Kippenboutje met vers fruit
➢ Varkenshaasje
➢ Parma meloen
➢ Gefarceerde eitjes

19,50 euro

✓ Koud buffet nr. 2
➢ Kipfilet met gembersinaassaus
➢ Gekookte hesp met asperges
➢ Kalkoenfilet
➢ Gerookte spekjes
➢ Gehaktballetjes
➢ Paté van de chef met uienconfituur
➢ Varkenshaasje
➢ Gefarceerde eitjes

16,50 euro

✓ Koud buffet nr. 3
➢ Gekookte roze zalm
➢ Tomaat – garnaal (met grijze garnalen)
➢ Scampi’s
➢ Gerookte forelfilet
➢ Gepelde rivierkreeftjes
➢ Kippenboutje met vers fruit
➢ Gekookte hesp met asperges
➢ Parma meloen
➢ Varkenshaasje
➢ Gefarceerde eitjes

23,00 euro

✓ Koud buffet nr. 4
➢ Gekookte roze zalm
➢ Gerookte zalm
➢ C-tomaat-garnaal
➢ C-tomaat-krabsla
➢ Scampi’s
➢ Tongrolletje met 1000-eilandensaus
➢ Gerookte forelfilet
➢ Gepelde rivierkreeftjes
➢ Kipfilet met gembercocktail
➢ Gekookte hesp met asperges
➢ Parma meloen
➢ Varkenshaasje
➢ Gefarceerde eitjes met forelkaviaar

26,00 euro

Al onze koude buffetten zijn voorzien van verse groenten, aardappelsalade, vers fruit,
cocktailsaus, tartaarsaus, broodjesassortiment en botertjes.
Andere combinaties dan hierboven zijn steeds bespreekbaar.

De aangegeven prijzen zijn de prijzen van de gerechten, koud afgehaald in de Brugstraat 76
te Bree.
Onze gerechten worden dit jaar afgeleverd in wegwerpverpakkingen; de hoofdschotels
worden geserveerd op een 1-persoonsbord met verdeling; dit kan gemakkelijk in de
microgolfoven worden opgewarmd.
Bestellingen voor de kerstdagen graag doorgeven voor 19 december.
Bestellingen voor Nieuwjaar graag doorgeven voor 24 december. Met onze dank!
Tel.: 089/46 11 38
E-mail: info@mussenburghof.be

WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN, SMAKELIJK ETEN EN
VEEL GELUK IN 2022!!!

