
GLINIS’ 

Eindejaarsbrochure 
Feestdagen 2022 - 2023



FEESTMENU (4-GANGEN)

€ 6 per pers.

€ 17,50 per pers.

DESSERTS 

Moelleux met callebautchocolade
Cheesecake stroopwafel
Mousse van rode vruchten en merengue

€ 6 per pers.

€ 32 per pers. / € 16 per kind (tot 12 jaar)*  
(Gerechten zijn ook afzonderlijk te verkrijgen.)
*Voor kinderen bestaat de menu uit soep, 
hoofdgerecht en 2 desserts.)

HAPJES

Gehaktballetjes met een honing-bbqsaus 
Bladerdeegrolletje met zalm
Oosterse tartelette met champignons
Camembert met breekbrood

FEESTSOEPJE MET BALLETJES EN
BROOD

HOOFDGERECHT (keuze per persoon)

Zalm met een citroen-dillesaus
Wildragoût
Kalkoen met een zachte mosterdsaus en champignons 
Cannelloni met gegrilde groenten (met brood) (veggie) 
Champignoncurry met halloumi (met brood) (veggie)

gratin dauphinois / kroketten (friteuse) / puree
extra kroketten: €4 voor 10 stuks

Wortelen met honing en tijm
Boontjes met ui
Witloof 

€ 3,50 per pers.

Altijd alles vers bereid!

De gerechten worden geleverd
in verpakkingen die geschikt zijn voor zowel 
oven als magnetron.

Opwarmingstips worden meegeleverd.



KOUD BUFFET
€ 29,50 per pers.

(extra zalm belle-vue: + € 4 per pers.)

Tomaat gevuld met garnalen 
Glaasje met perzik en tonijnsalade 
Gerookte zalm en gerookte forel
Zwarte woudham met meloenbolletjes
Carpaccio van rosbief
Pittig gehaktbroodje van de chef
Gelakt kippenspiesje
Frikadellen met kriekjes
Aardappelsalade
Cous-coussalade
Witte koolsalade met rozijntjes, appel en zoete currydressing 
Pastasalade met rode pesto
Gevulde eitjes
Brood - sauzen - boterassortiment

WARM EN KOUD BUFFET
€ 29,50 per pers.
(extra zalm belle-vue: + € 4 per pers.)

Feestsoepje met balletjes
Kalkoen met een zachte mosterdsaus en champignons
Zalm met een citroen-dillesaus
Wortelen met honing en tijm
Aardappelkroketten (4 stuks per persoon)(friteuse) of gratin dauphinois 
Garnaalcocktail
Zwarte woudham met meloenbolletjes
Carpaccio van rosbief
Pittig gehaktbroodje van de chef
Gevulde eitjes
Aardappelsalade
Witte koolsalade met rozijntjes, appel en zoete currydressing 
Pastasalade met rode pesto
Brood - sauzen - boterassortiment

WARM BUFFET

€ 29,50 per pers.

Aperitief: christmas cosmopolitan of  mocktail of 
homemade ice-tea

Feestsoepje
Gehaktballetjes met een honing-bbqsaus
Camembert met breekbrood
Bladerdeegrolletje met zalm
Gelakt kippenspiesje 
Mini-garnaalcocktail
Wildragoût met krieltjes
Zalm met een citroen-dillesaus en puree       
Champignoncurry met halloumi

Moelleux met callebautchocolade  
Mousse van rode vruchten met merengue

€ 29,50 per pers.

Feestsoepje met balletjes en brood

Wildragoût 
Kalkoen met een zachte mosterdsaus en champignons
Zalm met een citroen-dillesaus
Vegetarische lasagne met gegrilde groenten of champignoncurry met 
halloumi 

Gratin dauphinois of puree of kroketten (keuze van twee)

Witloof
Wortelen met honing en tijm
Boontjes met ui

FEESTBOX - KLEINE HAPJES - MENUWAARDIG!



VOOR 24 EN 25 DECEMBER 
bestellen tot en met 16/12

VOOR OUD EN NIEUW 
bestellen tot en met 23/12

Alles netjes verpakt in cateringdozen 
Levering aan huis.

€ 5 voor gemeente Essen/Kalmthout.
€ 7,50 voor buiten deze gemeenten.

NOLSEBAAN 158, 2910 ESSEN - GLINISCOOKOUT@OUTLOOK.BE
+32 496 06 08 74 - +32 3 899 02 16 - WWW.GLINISCOOKOUT.BE

BE71 7350 3551 0169


