Bestellingen voor 24 & 25 december dienen uiterlijk op donderdag 21 december doorgegeven te
worden.
Bestellingen voor 31 december & 1 januari dienen uiterlijk op donderdag 28 december doorgegeven
te worden.

*** Eindejaarsformules #17 - 18 ***
Kaastafel eindejaar - € 18,95
•
•
•
•
•
•

Ruime selectie aan kwaliteitskazen
Variatie aan seizoensfruit
Rijkelijk versierd met nootjes en gedroogde vruchten
Noten – en dadelbrood + hoeveboter
Huisgemaakte confijt / chutney
Digestief & dessertje

Desgewenst + Begeleidend assortiment mini broodjes (5st. aan € / 2,25 pp.)

Vleesschotel – € 13,50
Als alternatief of in combinatie met onze kaastafel, kan U kiezen voor een vleesschotel. Deze bestaat uit een
selectie van onze fijne charcuterie.
Uiteraard voorzien we ook hierbij groentjes met een lekkere vinaigrette.

Raclette – € 14,95
Niks gezelliger dan met vrienden of familie eindejaar te vieren met een heerlijke raclette schotel. We voorzien
een 4-tal soorten raclettekaas, bijpassende charcuterie, groentjes, zuurgarnituur en krielaardappeltjes.
Desgewenst assortiment mini broodjes (5st – € 2,25) of stokbrood (€1,40)

Verrassingsbrood (1.25 euro / st.) – vanaf 50 stuks
Dit omvat een variatie aan malse sandwiches en krokante broodjes rijkelijk belegd met een variatie aan fijne
kazen en charcuterie uit onze winkel (aangevuld met gerookte zalm), inclusief groentengarnituur.
Presentatie op schotel(s)!

Hapjes, Tapas & Antipasti
Tapasschotel ( € 12,95 / pp.)
Een assortiment aan heerlijke tapas & antipasti
Van olijfjes en zongedroogde tomaatjes tot gemarineerde scampi en diverse tapenades met dipsticks.
Manchego en wat fijne plakjes gedroogde ham of salami. Een Apéro-glaasje erbij…!
Get the Party Started.. !

Glaasjes (€ 2,00 / st.)
o Foie Gras / Appel / Peperkoek

o Pesto / Pasta / Tomaat

o Kabeljauwtartaar /
Bloemkoolmousse

o Tonijn / crumble van
tomaat

o Geitenkaas / Crumble honing &
Tijm
o CheeseCake / Gerookte zalm

Apéro Koud (€ 1,80 / st.)
o Millefeulle Zalm / Groentjes

o Macaron Eekhoorntjesbrood

o Macaron Tomaat / Basilicum

o Macaron Gorgonzola Dolce

o Macaron Foie Gras / Chocolade

Warme Hapjes
o Bruschetta Feta / Spinazie / Tomaat (€1,80/stuk)

o Mini Pizzetta (€1,50/stuk)

o Bruschetta Salami / Gruyère / Paprika (€1,80/stuk)

o Mini Hamburger / tomaat & ui (€ 1,80/st.)

o Bruschetta Tomaat / Emmenthaler (€1,80/stuk)

o Oester Champagne & comté gratin (€4/stuk)

o Calzone apéro (dubbelgevouwen pizza) (€1,50/stuk)

o Onze gekende quiches in Apéro formaat … (€2,50/stuk)

❖ Aubergine & Parmezaan

❖ Mini quiche mediterranée

❖ Romige Spinazie

❖ Mini quiche ham-prei-duvel

❖ Tomaat & Mozzarella

❖ Mini quiche ricotta-spinazie

Mét Goesting Delicatessen
Roombaardstraat 24
9810 Nazareth
09/330.91.89
metgoesting.be
bestelling@metgoesting.be

Openingsuren feestdagen
Gesloten op zaterdagen 23 & 30 december 2017
Zondag 24 & 31 december 2017  9u tot 16u doorlopend
Maandagen 25 december 2017 & 1 januari 2018
 10u tot 12u
!! Opgelet !! enkel afhalen van bestellingen.
Gesloten op dinsdag 26/12 & woensdag 27/12
en van dinsdag 2 tem donderdag 4 januari 2018

