
T Zoet Genot  
herfstvakantie 
30/10 tem 11/11 

Take away menu

Bezoek tijdens jullie wandeling onze winter halloweenbar en geniet van iets lekker warms of  verfrissends om mee 
te nemen onderweg  

Pompoensoep met spinnetjes  
Hotdogs met sausje naar keuze 
wafels ( Luikse en Brusselse), pannenkoeken  
Ijsjes  
Koude en warme drankjes  

TAKE AWAY (herfstvakantie) Bij elke bestelling trakteren wij jullie op iets lekkers  
Olijven  eigen import Spanje. 3 € /potje  

Pompoensoep 7,50 €/ liter  

Kaas / fazant of garnaal kroket ( zelf  af te bakken) met sla en frietjes                      

                                                                2 stuks                                      11 € / 14 € / 14 € 

                                                                3 stuks                                      14 € / 17€ / 17 € 

                                                                Trio van kroketjes                 21 € 

Spaghetti bolognaise 12 € / KIDS 8 €  

Lasagne bolognaise met spinazie 12 € 

Vol au vent met sla , puree / frietjes of kroketjes 17,50 € . KIDS 12 € 

Balletjes tomatensaus met sla , puree / frietjes of kroketjes 16 € / KIDS 10 € 

Varkenswangetjes met sla , puree / frietjes of kroketjes 18 € / KIDS 12 € 

Scampi’s lookroom met sla , frietjes of kroketjes 19 €  

Vispannetje met puree / frietjes of kroketjes (kabeljauw, zeetong, zalm ,garnaaltjes, prei en worteltjes ) 23 € 

Salade met gerookte zalm en garnaaltjes 19 € 

Alles wordt vers HUISBEREID en wordt koud meegegeven met opwarminstructies  

* 1 liter ijs smaak naar keuze (volgens aanbod ) 13 € / liter  

* Aanrader onze NIEUWE Chocoladetruffels in verschillende smaken  

doosjes MIX  250gr /500gr / 750gr/ 1KG.                                 9€ / 18€ / 27€ / 36€ ( met of zonder likeur mogelijk ) 

* Verse Chocolade zeevruchten 250gr /500gr/ 750gr/ 1KG.   8€/ 16€/ 24€/ 32€ 

* Onze huis Gin; Gin  Agrum ( sinaas) of spicy (jeneverbes)                  36 €/ fles  

* Verras uw geliefden met een lekker cadeaugeschenk van t zoet genot , deze kan u op onze website terugvinden  

Bestellen 1 dag op voorhand via sms of telefonisch op  0475/719230 

Afhalen elke dag tussen 12 en 18 uur  


