CARPE DIEM
KERST EN NIEUWJAAR
2020 -2021

APERITIEFHAPJES
Assortiment huisgemaakte koude
€ 16,00
hapjes (4 x 2 stuks)
Krab / haringkaviaar
Tomaat / garnaal
Bruschetta coquille / aardpeer
Brioche ganzenlever / kweepeer

Assortiment huisgemaakte warme hapjes
€ 16,00
(4 x 2 stuks)		
Wafeltje gerookte zalm
Quiche met prei en spek
Worstenbroodje van everzwijn
Mini vidé met langoustine

KOUDE VOORGERECHTEN
SOEPEN (enkel per liter te verkrijgen 1 liter€ /16,00
3 personen)
Consommé van duif met ravioli
Kreeftensoep met kreeftenvlees
Cappuccino van bospaddenstoelen
met gevogelte flan
Pompoen-paprikasoep met kokos

€ 12,00/l
€ 14,00/l
€ 12,00/l
€ 8,00/l

Salade van pijlinktvis met licht
gerookte eierdooier

€ 15,00

Terrine van ganzenlever/
gelei van kweepeer / toast

€ 16,00

Kreeft 1/2 (500g) met waldorfsalade / puree avocado

€ 22,00

Tomaat garnaal ‘2020’

€ 18,00

Truffel past hier heerlijk bij - vraag ons naar de dagprijs !

WARME VOORGERECHTEN
Pladijs / spinazie & broccoli /
pancetta

VEGETARISCHE GERECHTEN
€ 15,00

optie Belgische kaviaar ‘osietra’ 10 gram - €21,00 per 10 gram

Zeebaars / tagliatelle van knolselder/
€ 17,00
consommé van selder
Kreeft à la nage
€ 24,00
St-jacobsoester (3 stuks)/schorseneer/
boschampignon / jus van kalf
€ 20,00

MENU Geen aanpassingen mogelijk

Hapjes (koud en warm)		
€ 4,00
• Bruschetta bloemkool & pickles
• Quiche pompoen
Carpaccio van tomaat met burrata € 15,00
Tortellini met pompoen en ricotta € 13,00
Truffel past hier heerlijk bij - vraag ons naar de dagprijs !

Gevulde courgette met groente
boeket

€ 15,00

€ 45,00

Soepje van aardpeer met bloedworst
Gegrilde zalm / wortel / fregola sarda
Roulade van wilde eend / crème van pompoen / hazelnoot
Gebakje met koffie van patisserie Blanckaert

HOOFDGERECHTEN met aangepaste garnituren, aardappelbereidingen
Kreeft met rosace aardappel / spinazie/
mozzarella / jus van wortel
€ 24,00
Truffel past hier heerlijk bij - vraag ons naar de dagprijs !

en sausen

Fazant op Limburgse wijze		

€ 18,00

Tarbot “klassiek”

€ 26,00

Gevulde kalkoenrollade met dragon /
€ 17,00
pommes dauphine

Hertenfilet met grand-veneursaus
(200 gram filet p.p.)

€ 22,00

Lamskroon (enkel 31/12)

Haspengouwse hazenrug met
mosterdsaus

€ 23,00

KOUDE VOORGERECHTEN

optie Belgische kaviaar ‘osietra’ 10 gram - €21,00 per 10 gram

VEGETARISCHE GERECHTEN

€ 20,00

BRUEGHELPLANK

FRUIT DE MER 2 personen op een etagère

Assortiment van ambachtelijke & fijne
vleeswaren, tête de veau, kip-kap, pensen, …

Assortiment van zeevruchten met ½ kreeft,
oesters, langoustines, kokkels,
venusschelpen, scheermesjes, gamba,...

Mosterd & pickles van Tierenteyn

€ 18,00

DESSERT in samenwerking met patisserie

KAAS in samenwerking met
Dessert (150 gram per persoon)

€ 45,00 p.p.

€ 10,00

Glaasjesbox (3 glaasjes) 				
€ 8,50
€ 10,50
Gebakjesbox (3 gebakjes) 			
Kerststronk
voor 4 of 6 personen
Hoofdgerecht - culinair (250 gram per persoon)
€ 4,00 p.p.
Boterroom
Assortiment kaas voor u geselecteerd door
€ 18,00
de kaasmeesters van ROK4
€ 4,50 p.p.
Slagroom
Assortiment kaas voor u geselecteerd door
de kaasmeesters van ROK4

KOUDE VOORGERECHTEN

VEGETARISCHE GERECHTEN

Om uw maaltijd te vergezellen

BUBBELS
Champagne Comte de Senneval Brut - 5+1 gratis
Zwarte Parel Brut - Wijnkasteel Genoelselderen

€ 12,00 / fles (75cl)
€ 16,50 / fles (75cl)

WITTE WIJN
Château de la Gardine – Côtes du rhône Blanc 2016
La Croix de Carbonnieux – Pessac-Léognan 2016

€ 11,00 / fles (75cl)
€ 21,00 / fles (75cl)

RODE WIJN
Salice Salentino – Mocavero 2017
Les Angelots de Villemaurine – Saint-Emilion Grand Cru 2014

€ 12,00 /fles (75cl)
€ 21,00 / fles (75cl)

LIMBURGS BIERENPAKKET HEERLIJK BIJ DE BREUGHELPLANK
Broeder Jacob double port (33cl)
Knanunik tripel (33cl)
Kompelbier ondergronds bruin (33cl)
Hesbania blond (33cl)

€ 9,00 /pakket

Hoe bestellen & wanneer afhalen
BESTELLEN

KAAS in samenwerking met

enkel per e-mail
info@carpediemnv.be

AFHALEN

voor 20.12.2020
voor 27.12.2020

LEVERING

op 24.12.2020
op 31.12.2020
UITSLUITEND van 09.00 uur tot 13.00 uur

voor 24.12.2020
voor 31.12.2020
Binnen Tongeren door Vespatoerist
Buiten Tongeren - prijs op aanvraag

Betalen kan met cash of bancontact
Prijzen zijn incl. 6% BTW

012/23 5365
Rietmusweg 87, 3700 Tongeren

