Feestmenu’s

Afhaalgerechten
Tartaar van Noorse zalm
tuinkruiden en zure room €18,50
Terrine van ganzenlever
met uienconfit €22,50
Salade van kreeft met
Lavendel en mango €24,50
Soep van groene asperges €10,00/liter
Romig soepje van pompoen €12,50/liter
Kreeftensoep met cognac €15,00/liter
Mechelse koekoek
met jus van Porto €22,00 pp
Hertenkalf met wildjus
en witloof stoemp €29,50 pp
Hazenrug filet met grand veneur saus
en garnituur €28,00 pp
Schotse zalm met
julienne van Prei €22,00 pp
Mousse van chocolade €6,50
Cheese cake met speculoos
en roodfruit €6,50

We staan aan het begin van het
nieuwe jaar en kijken al vol
goesting uit naar het einde!
Van 2019 naar 2020 een magische
overgang en net die magie willen
we met toeters en bellen,
anders dan anders vieren!
Een spetterend tuinfeest, heerlijk
luxe lekkers, dansen op de beats
van Bart Beckers!
We maken u nu al graag warm voor
deze unieke belevenis!
Maar eerst en vooral een
gelukkig nieuwjaar!

Kerstmenu
2018

Tartaar van Noorse zalm
met tuinkruiden en zure room

Soepje van pompoen met
rivierkreeft staartjes

Sylvestermenu
2018

Bubbels met bijhorende hapjes

Dessert van de kerstman

€54,50 pp.
Zonder dranken.
Met aangepaste wĳnen: €77,50 pp.
Aanvangsuur 24/12 om 19u
25/12 om 12u en 19u

Salade van kreeft met Lavendel en mango

Sylvestermenu

Romig soepje van groene asperges,
kwartelei en kaviaar

Aanvang stipt om 19u30.
Menu met bubbels, witte en rode wijn,
water tot aan de koffie
€125 pp.

Gepocheerde schelvis met petit gris de Namur

Mechelse koekoek met
just van Porto en ganzenlever

Kerstmenu

Verfrissende Sorbet
Krokant gebakken hertenkalf met
witloof stoemp en wild jus
Sylvesterdessert
Koffie met snoepjes

Reservatie voor het Sylvestermenu is pas definitief
na volledige betaling.
Na de reservatie ontvangt u van ons een email
met de gegevens om deze betaling
uit te voeren.

Fijne Feestdagen
Barbacoa
Dokter Haubenlaan 69
3630 Maasmechelen • 089 79 02 82
info@barbacoamaasmechelen.be
www.barbacoamaasmechelen.be

