
blijf uit de keuken 
met de feestdagen!



Eindejaarsmenu

Het moeilijkste? Kiezen!

Wil je geen seconde missen van de flauwe grapjes en de onvervalste gezelligheid 
aan de kerst- of oudejaarstafel? Geen probleem! Alix maakt het je lekker gemakkelijk!

Lekker: speciaal voor kerst en oudejaar halen we onze feestelijkste gerechten uit 
de kast. Gemaakt met veel liefde en verse ingrediënten en heerlijk te combineren.

Gemakkelijk: als basis kies je voor elke gast een eigen voor-, hoofd- en bijgerecht. 
Resultaat: geen lange tanden maar lekker veel variatie aan tafel.

Apéro

“Jingle Bells” punch met appel, kruiden & rum  € 18,00/L 

Home made ice tea met rode vruchten en rozemarijn  € 8,00/L 

Hapjes

Popcorn met anjovis en gember  € 2,00 

Gekruide pinda- en cashewnoten  € 3,00 

Turkse broodcroutons met hazelnoothummus  € 2,00 

Mini Tarte Tatin

Witloof met geitenkaas, citroenthijm en Gandacrunch  € 3,50 

Raap, Philadelphia en koffiepoeder  € 3,50 

Rode biet, room en mierikswortel  € 3,50 

Champignon, ricotta en krokante kip  € 3,50 

Mini Pizza

Zoete aardappel met Philadelphia en hazelnoot  € 3,50 

Prei met geitenkaas en as van prei  € 3,50 

Bloemkool met ricotta en broccoli  € 3,50 

Voorgerecht

Bisque van garnaal, zure room en prei  € 9,00 

Gravad Lax zalm met rode biet en roze peper  € 14,00 

Rillette van eend met mangochutney  € 14,00 

Witloofsalade met peer, saffraan, walnoot en koriander  € 12,00 

Hoofdgerecht

Gevulde zeebaars met selder, rozijn, pijnboompit en dille  € 16,00 

Zeeduivel met miso, karnemelk en kervel   € 16,00 

Varkensvlees met speculoos, salie en veenbessen  € 12,00 

Stoofpotje van hert, appel en jeneverbes   € 15,00 

Rollade van wilde champignons, spinazie en ricotta   € 12,00 

Side dishes

Gegrilde spruiten met cornflakes en zwarte peper  € 8,00 

Gepofte aardpeer met kastanjecreme en zure room  € 8,00 

Duchesse van pompoen en zoete aardappel  € 8,00 

Desserts

Frambozenmousse met witte chocolade en rijstpoffers  € 8,00 

Pompelmoescurd met havermoutcrumble  € 8,00 

Kaastaart van blauwe kaas op bodem van dadels & noten  

en gemarineerde biet (2 stuks)  € 10,00 

Pompoenbrownie met caramelpopcorn  € 8,00 

Kindermenu

Lasagne bolognaise  € 12,00 

Tip: een volwaardig gerecht bestaat uit hoofdgerecht met side dish.
Alle prijzen zijn inclusief BTW en porties per persoon, tenzij anders vermeld!



Even praktisch

X-Mis en place

• Bij afhaling is je bestelling netjes geschikt op schalen en in kommen. Zo hoef 

je thuis vaak alleen nog op te warmen en je voeten onder tafel te schuiven.

• Voor het gebruik van ons servies vragen we een kleine waarborg. Die is 

afhankelijk van je bestelling en wordt aangerekend bij afhaling.

• Op dinsdag 27/12 en dinsdag 17/01 kan je ons servies proper en wel  

terugbezorgen (tussen 11 en 14 uur).

Bestellen

Bestellen met toeters en bellen kan:

• t.e.m. zondag 18 december voor het kerstmenu

• t.e.m. zondag 25 december voor het eindejaarsmenu 

De bestelling doorgeven kan via het formulier op www.alixtablejardin.be.  

Bij allergieën en intoleranties, gelieve deze te vermelden bij de opmerkingen, we 

houden er graag rekening mee. Je ontvangt een bevestigingsmail per kerende. 

Afhalen van je bestelling kan op:

• 24 december 2016 van 11 tot 13 uur

• 31 december 2016 van 11 tot 13 uur

Alix - Table & Jardin d’ Amis
Kortrijksesteenweg 206 - 9000 Gent

09 328 94 38 - info@alixtablejardin.be


