Lieckens Luc
Grote Steenweg 70 | 2560 Kessel
Tel: 03/488 42 49 | Gsm: 0486/51 42 09
www.outdoorcookingservice.be

Soep:
Tomatensoep met balletjes
Pompoensoep met curry

€ 3/p.p.
€ 3/p.p.

Voorgerechten:
Duo van wildpaté met uienconfituur
Garnaalcocktail
Scampi in duivelsaus

€ 5/p.p.
€ 5/p.p.
€ 5/p.p.

Hoofdgerechten:
Gevulde kalkoenfilet met champignonsaus
Kalkoenfilet met champignonsaus
Stoofpotje van konijn met st Bernardussaus
Parelhoen in druivensaus
Ardeens varkenshaasje
Tongrolletjes op Oostendse wijze
Visserspotje in fijne roomsaus

€ 12/p.p.
€ 12/p.p.
€ 14/p.p.
€ 14/p.p.
€ 12/p.p.
€ 14/p.p.
€ 14/p.p.

Wildgerechten:
Wildstoofpotje op Franse wijze
Fazantfilet Fin Champagne

€ 14/p.p.
€ 16/p.p.

Bij de hoofdgerechten zijn groenten en aardappelen inbegrepen
Desserten:
Mousse van aardbeien met verse kaas
Duo van chocolade
Tiramisu met speculaas
Kerstgebak
/st. is de prijs per stuk - /p.p. is de prijs per persoon

€ 3/st.
€ 3/st.
€ 3/st.
€ 4/p.p.

Koud buffet
Tomaat garnaal | gerookte zalm en heilbot |
Gebraden varkensrug | gebraden kalkoen |
Gevulde kipfilet | hespenrolletjes met asperges |
Parmaham met meloen | gevulde perzik met tonijn |
gevulde eitjes
Tomaten | komkommers | wortelen | boontjes
sla mix | aardappelsla | pasta
mayonaise | cocktailsaus | tartaar
Broodbuffet + boter
€ 17/p.p.

Extra warm buffet
Wildragout
Vispannetje
Gratin aardappelen
Koud en warm buffet prijs: € 23/p.p.

Kaasschotel
Assortiment van verschillende Belgische & Franse kazen
Broodjesbuffet + boter
Prijs: € 8/p.p.
/st. is de prijs per stuk - /p.p. is de prijs per persoon

Fondue
Kipfilet
Kalkoenfilet
Rundsvlees
Varkensvlees
Gepaneerde gehaktballetjes
Spekballetjes
Groenten | Pasta | Aardappelsla |
Mayonaise | cocktailsaus | tartaar |
Broodbuffet + boter
Prijs € 14/p.p.
Gourmet
Lamskroon
Kipfilet en kalkoenfilet
Rundsvlees
Varkensvlees
Hamburgers
Hamburgers met spek
Worstjes
Groenten | Pasta | Aardappelsla |
Mayonaise | cocktailsaus | tartaar |
Broodbuffet + boter
Prijs € 15/p.p.

/st. is de prijs per stuk - /p.p. is de prijs per persoon

