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Veresto stelt voor: Den Eyck bij je thuis
De feestdagen, niet zoals anders, maar daarom niet minder
Het gezellige koffiehuisje van op de hoek, je favoriete restaurant, je stamcafé of je vaste brasserie waar je steeds
terecht kon voor een hapje en een drankje wanneer je geen zin had in koken of afwas : we missen je!!!!! Maar niet
alleen missen wij de Horeca, ook de Horeca mist ons, de klanten. Via deze weg stelt Veresto graag “De
Thuisgastronoom” aan u voor, het afhaal initiatief van onze collega’s van Den Eyck.
Tover je eigen huiskamer om tot gastronomisch restaurant, trek je mooiste jurk of pak aan en geniet thuis van de
heerlijke gerechten van chef-kok Pascal:
Feestmenu om te delen (2 pers):
Gerookte zalm, grijze garnaaltjes en vitello tonato met garnituren van kappertjes en parmezaanse kaas
Scampi Diablo, ossobuco van kalkoen, oosterse noedels, krieltjes met rozemarijn en verse kroketjes
Buche praliné, rijstpap op grootmoeders wijze en chocomousse

Prettige feestdagen en een gezond 2021 !!!
Kerst en nieuwjaar is bij uitstek de periode van het jaar waarin
gezelligheid, warmte en nabijheid centraal staan. De feestdagen zien
er dit jaar helaas heel anders uit. Geen kerstmarkten en geen
uitgebreid familiefeest. Maar dan maken we het thuis toch gewoon
gezellig ! En hoe kan je dat beter doen dan met een mooi versierde
kerstboom, met bloemen, groen, kaarslicht en muziek. Maar dit jaar
vooral kerstkaartjes, want meer dan ooit hebben we dit jaar allemaal
nood aan een beetje warmte.
Wist u trouwens dat:
 er zelfs in de middeleeuwen al kerstwensen werden verstuurd?
Oké, niet echt verstúúrd , wel gegraveerd in hout.
 de kerstkaart de populairste onder de wenskaarten is? Van alle
kaarten die de deur uitgaan, heeft maar liefst 75 % bomen,
slingers, rendieren of andere winterplaatjes.
 de eerste commerciële kerstkaart werd in 1843 in Engeland
ontworpen en dat jaar werden er 4000 kaarten gedrukt, verkocht
en verstuurd.

Menu “naar jouw smaak”
Noors vissersbordje Of Vitello tonato
Vispannetje van de chef met puree en fijne groentjes Of Filet pur met pepersaus, gratin en groene groenten
Tarte Tatin met amandel en vanillesaus
Soepen
-Tomatensoep met balletjes

-Soepje van boschampignons

-Bisque van schaaldieren

Hartelijke stoofpotjes met groenten of aardappelgarnituur
-Varkenswangentjes met spek en champignons
rundsvlees
-Ragout van hertekalf met raapjes
-Kalfsblanquette met zwezerik en oesterzwam

-Klassieke Belgische stoverij van witblauw
-Vispannetje van de chef

Desserts en aangepaste wijnen (rood, wit en rosé)
-Charlotte met rode vruchten

-Chocoladebavarois met garnituren

-Tarte Tatin

U kan kiezen uit meerdere gerechten die stuk voor stuk vers voor u bereid worden met het beste wat het seizoen ons
te bieden heeft. Ontdek het volledige aanbod op de webshop www.verestoshop.be/smaakleverancier of
contacteer de Thuisgastrofoon op nr 0485 55 30 35 voor meer info.
Veresto biedt u of uw familie, als onze trouwe klant, gratis levering aan op 24/12 en 31/12. Vermeld dit dus zeker
wanneer u uw bestelling plaatst.
Bovenstaande is een volledig vrijblijvend aanbod en staat los van uw maaltijdlevering aan huis.
Zoals gebruikelijk kan u voor nieuwjaarsdag tevens een koude maaltijd bestellen die op donderdag 31 december zal
geleverd worden.
Ons nieuwjaarsmenu kan u terugvinden aan de binnenkant van dit krantje.

NIEUWE SUGGESTIES vanaf 4/01/2020
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Witloof met ham, kaassaus en aardappelpuree
Vol-au-vent met gestoofde wortelen en natuuraardappelen
Stoverij van konijn met wortelstamppot
Blinde vink met mosterdsaus en duo van puree
Gegrilde visfilet met zuiderse tomatensaus, hertoginnemengeling en aardappelen
Vegetarische wok met noedels
Lasagne bolognaise
Spaghetti bolognaise

Wenst u het dagmenu te vervangen door één van onze suggesties, geef uw keuze 3 werkdagen vooraf door
aan uw chauffeur of aan het OCMW . Deze suggesties worden steeds aangevuld met de dagsoep en dessert
van ons maandmenu.

