menu 3

35.00€/p.p.

heekfilet op een bedje van venkelpuree en een zacht dragon-roomsausje
~
pastinaaksoep met kip en chorizosnippers
~
hertekalffilet in rode wijnsaus
appeltjes met veenbessen
peer in rode wijn
~
groenten gratin

Gelieve tijdig te bestellen zodat wij u een vlotte bediening
kunnen verzekeren!
Wij samen met ons team wensen jullie heerlijke,
gezellige eindejaarsfeesten

Pascal & Patsy
www.pascalenpatsy.be

Mandellaan 278 - 8800 Roeselare
T. 051/25.00.96

OPENINGSUREN :
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

7u30-12u40
7u30-12u40
gesloten
7u30-12u40
7u30-12u40
7u30-12u40
8u-12u00

14u-18u30
14u-18u30
14u-18u30
14u-18u30
14u-16u

Gewijzigde openingsuren tijdens de feestdagen

Aperitieftafel
mini kaas, garnaal of breydelhamkroketjes			
mini videe met ham/kaas, garnaal of vol-au-vent
mini pizza						
kippenboutje						
mini hot-dog						
mini panini ham/mozarella				
scampi in aardappeljasje				
mini quiche met ham, prei & duvel			
mini quiche met ricotta & spinazie			
mini garnaalcocktail				
mini vispannetje					
mini zalmpannetje met prei				
mini scampipannetje					
mini sint-jacobsnootje in venkelroom			
zalfje van knolselder met grijze garnaaltjes		

0.45€/st
0.75€/st
0.75€/st
0.75€/st
0.80€/st
1.20€/st
1.20€/st
1.70€/st
1.70€/st
1.70€/st
1.90€/st
1.80€/st
1.90€/st
1.90€/st
1.90€/st

Soepen
tomatensoep met balletjes				
romige preisoepje met kruidenkaas en gandaham		
pompoen-wortelsoep met paprikasnippertjes		
aspergeroomsoep met grijze garnaaltjes & bieslook		
pastinaaksoep met kip en chorizosnippers		

4.00€/l
4.20€/l
4.20€/l
4.50€/l
4.50€/l

menu 1

26 €/p.p.

vispannetje van het huis
~
pompoen-wortelsoep met paprikasnippers
~
kalkoentournedos in rodenbachsaus, boontje met spek,
wortelen en erwten, duo van bloemkool en broccoli
~
verse kroketten (7st/p.p.)

menu 2

30.00€/p.p.

garnaalcoctail in glas
~
aspergeroomsoep met grijze garnaatjes & bieslook
~
parelhoenfilet in een witlof-truffelsausje, wortelen,
gegratineerde schorseneren en gestoofd witloof
~
verse kroketten (7st/p.p.)

gourmet ‘special’						

13.90€/p.p.

Koude voorgerechten

wildgourmet							

15.90€/p.p.

feestelijk gerookt visbordje				
bordje van kalkoenpastrami				
carpaccio van belgisch wit-blauw rundsvlees		
vitello tonato van duroc d’olives varkensgebraad
garnaalcoctail in glas TOPPER				

steengrill							

11.50€/p.p.

warme voorgerechten

5.50€/p.p.

vispannetjes van het huis TOPPER			
noordzeetongrolletjes in mascarponesaus			
gebakken zalmfilet in mosterdsausje met spinazie		
heekfilet op een bedje van venkelpuree en een zacht dragonsausje
scampi’s van de chef					

biefstukje, kalfslapje, lamskoteletje, kipfilet, ardens gebraad, worstje,
scampi brochetje, zalmnootje, kabeljauwhaasje met spek, heilbotfilet

hertenkalffilet, struisvogelfilet, fazant & parelhoenfilet, eendeborst,
kangoeroefilet, everzwijnfilet, lamsfilet en wildsausje

biefstukje, varkenshaasje met spek, kalfslapje, kalkoenfilet,
ardens gebraad, lamskotelet, grillspek, brochet, worstje en hamburger

voor de allerkleinsten
kinderfondue							
3 soorten gehaktballetjes, chipolatta, grillworst en kippenblokjes met spek

kindergourmet							

9.00€/st
9.00€/st
9.00€/st
9.00€/st
9.80€/st

9.50€/st
9.50€/st
9.50€/st
9.80€/st
9.80€/st

Deze voorgerechten kunnen ook als hoofdgerecht gekozen worden mits een opleg van 5.00€/p.p.

5.50€/p.p.

chipolatta, hamburger, kipfilet, schnitsel, cordon-bleu, ei met spek

koude schotels : niet op kerst –en oudejaarsavond !!!!!!

fondue, gourmet, steengrill kunnen aangevuld worden met aardappelen
en koude groenten mits een opleg van 5.50€/p.p.
de bijpassende sausjes zijn gratis

koude schotel met vlees						
14.50€/p.p.
tomaat met vleessalade, hamrolletjes met asperges, rosbief- en varkensgebraad,
rauwe ham, kippenbout, vleesbrood, kippenwit, salami
aangevuld met dagverse groenten (bloemkool, sla, tomaat, wortel, komkommer)
koude aardappelen of verse frietjes, 2 soorten sausjes

verrassingsbrood
7 verschillende broodjes met vlees en groenten, gegarneerd met fruit
7 verschillende broodjes met vlees, vis en groenten, gegarneerd met fruit

8.20€/p.p.
9.20€/p.p.

koude schotel met vlees en vis					
21.00€/p.p.
hamrolletjes met aspergers, rosbief- en varkensgebraad, rauwe ham, kippenwit,
salami, vleesbrood, .. tomaat met garnaal, gerookte zalm en heilbot,
gepocheerde zalm en tongrolletjes, gerookte paling en forelfilet.
aangevuld met dagverse groenten (bloemkool, sla, tomaat, wortel, komkommer)
koude aardappelen of verse frietjes, 2 soorten sausjes
breugelschotel 						
15.00€/p.p.
halve tomaat met vleessalade, kippenbout, gekookte ham, varkenskop, paté,
gerookte ham, ovenspek, worstenparade, rosbief- en varkensgebraad, salami,
bloedworst, aangevuld met dagverse groenten, (bloemkool, sla, tomaat, wortel,
komkommer), 2 koude sausjes, zilveruitjes en augurkjes & koude aardappelen

warme hoofdgerechten
varkens- of kalkoenorloff archiduc				
gegrilde beenham in een zacht pepersausje			
ardeens kalkoengebraad in portosaus				
kalkoentournedos in rodenbachsaus				
varkenshaasje ‘don pedro’ sausje				
mals gevuld varkenshaasje met pesto en mozarella		
parelhoenfilet in witloof-truffelsaus				
eendeborstfilet in veenbessensaus				

8.90€/p.p.
9.50€/p.p.
9.60€/p.p.
9.60€/p.p.
9.80€/p.p.
10.80€/p.p.
13.50€/p.p.
14.50€/p.p.

hertenkalffilet in rode wijnsaus					
kalfsgebraad met champignons in jagersaus			

16.80€/p.p.
16.80€/p.p.

bij elk hoofgerecht kan men een bijpassende groente bestellen
tegen de prijs van 2.00€/p.p. per soort.

keuze uit: duo van broccoli en bloemkool, verse champignons,
wortelen en erwten, appel met veenbes, babypeer in rode wijn,
gestoofd witlof, boontjes met spek

aardappelen
verse kroketten						
verse frieten							
aardappelpuree						
gegratineerde aardappelen					
zuiderse gratin aardapelen					
groenten gratin							

0.30€/st
3.00€/kg
6.40€/kg
9.50€/kg
10.00€/kg
12.00€/kg

gezellig tafelen met onze toppers
fondue maison							

9.50€/p.p.

gourmet ‘maison’						

11.00€/p.p.

gemarineerd varkensvlees, runds- en kalfsvlees, kippenvlees met spek,
diverse gehaktballetjes, witte worst

biefstukje, worstje, hambuger, ei met spek, brochette, cordon-bleu, schnitsel,
ardens gebraad, kalkoen en varkenshaasje

