Vier thuis de

P A A S D AG E N
MET DE GRAANBEURS

Lekker thuis genieten tijdens de paasdagen en zelf niks hoeven doen?
Dan ben je bij ons aan het goede adres! Wij bieden luxe schotels en soepen tijdens het paasweekend, evenals een speciaal
Paasmenu, alles uiteraard met onze bekende bourgondische uitstraling!
En om het helemaal af te maken, kun je ook bijpassende wijnen bestellen. Vraag gerust naar onze prijslijst.

LUXE VISSCHOTEL

LUXE VLEESSCHOTEL

Heerlijke vissalade,
bourgondisch opgemaakt met o.a.:

Heerlijke rundvleessalade,
bourgondisch opgemaakt met o.a.:

• tomaat, gevuld met grijze garnalen

• carpaccio van ossenhaas

• gevulde eieren

• asperges met gekookte ham

•
•
•
•

• eiersalade
• charcuterie, zoals Franse droge
worst & truffelsalami
• kip drumsticks

scampi in de look
gekookte gamba
tonijnsalade
eiersalade

• gerookte zalm asperges,
makreel en forel
• citroen, ui, peterselie,
pijnboompitten
• rucola, tomaat, komkommer, wortel
• cocktailsaus, remouladesaus

• ham & meloen

PAASMENU
Gerookte zalm met asperges
en een frisse salade
•••
Romige soep van asperges
•••
Asperges à la Flamande
met krieltjes, gekookte ham, ei
en een botersaus

• gevulde eieren
• pesto, truffelmayonaise,
gedroogde tomaatjes
• augurk, Amsterdamse ui
• rucola, parmezaan, pijnboompitten

•••
Gemarineerde aardbeien ‘Romanoff’
met vers geklopte room

3 gangen € 34,50
minimaal 2 personen
€ 19,50 p.p.

minimaal 2 personen
€ 19,50 p.p.

4 gangen € 37,50

Dit Paasmenu wordt zo geleverd dat je het enkel
even moet opwarmen. Je krijgt er uitgebreide
uitleg bij!

Huisgemaakte soep van Zeeuwse strandkrab & garnalen, inclusief toast, rouille en parmezaan............................................€ 12,50 per liter
Romige soep van verse asperges, vegetarisch mogelijk .......................................................................................................................€ 7,50 per liter
Huisgemaakte soep van Pomodori tomaat, vegetarisch mogelijk..................................................................................................... € 7,50 per liter
Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter, tomatentapenade & aioli.......................................................................................€ 7,50 per portie

Bestel uiterlijk 31 maart voor het paasweekend.
Alles is af te halen of te bezorgen op
zaterdag 3, zondag 4 en maandag 5 april,

MEER INFORMATIE OF BESTELLEN?
Mail naar welkom@degraanbeurs.com
of bel met 06 23757751

tussen 11.00 en 15.00 uur.
In overleg kunnen de gerechten ook op een ander
tijdstip opgehaald worden of bezorgen we aan huis.
Bezorging in Terneuzen is gratis,
bezorgen binnen de gemeentegrenzen van
Terneuzen € 2,50 per bestelling.
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