
 

 

 
Afhaalgerechten feestdagen 2020 

 

Oesters  

Europees oestermandje met garnituren 
- 2 stuks Wild Atlantic 
- 2 stuks Fine de Clair 
- 2 stuks Oesterij Special 
 🍷  Tip: Fris starten met Sauvignon Blanc 
Natana - Zuid Afrika - €8 
Pouilly Fumé Les Loges - Frankrijk - €16 
Rimapere - Nieuw Zeeland - €19 

€15 

Tapas als aperitiefhapje (per persoon) - vanaf 2 personen - inclusief 
lookbroodjes 

Feestelijk assortiment koude en warme tapas hapjes, ideaal voor bij het 
aperitief (friteuse noodzakelijk!) 
 🍷  Tip: Bubbels Bubbels Bubbels 
Guy de Forez Brut Nature - Champagne - €25 
Royal de Jarras - Blanc de Blancs - €11 

€11 

Voorgerechten (per persoon) - inclusief broodjes  

Noordzeepallet met fijne garnituurtjes & mierikswortelcrème (koud) 
🍷  Wit: OVNI - J. Mourat - Loire - €11 

€12 

winterfantasie met wildpaté en foie gras (koud) 
🍷  Wit: Sainte Léocadie Blanc - Minervois - €8 

€14 

samenspel van vitello tonnato & coquilles (koud/warm) 
🍷  Wit: Sainte Léocadie Blanc - Minervois - €8 

€15 

gegratineerd duo van scampi en coquilles met champagnesaus 
🍷  Wit: Domaine Mathias - Mâcon Chaintre - €12.90 

€13 

gegratineerd vispannetje met romige prei en dillesaus 
🍷  Wit: Les Enracines - Mâcon - 100% Vegan - €12.90 
 

€13 

Soepen (per liter) - inclusief broodjes  

tomatenroomsoep met balletjes €7 

witloofroomsoep met snippers gerookte zalm €8 



pompoenroomsoep met snippers Gandaham €8 
 

Hoofdgerechten (per persoon)  

kalfsgebraad filet d’Anvers “Archiduc”, feestelijke garnituren en zoete 
aardappelpartjes 
🍷  Rood: Sainte Léocadie Rouge - Minervois - €8 
🍷  Rood: Château Beauchêne “Premier Terroir - Côtes du Rhône - €13.90 

 
€18 

parelhoenborst met een fruitig sausje, feestelijke garnituren en 
aardappelbolletjes 
🍷  Rood: Sainte Léocadie Rouge - Minervois - €8 
🍷  Rood: Château Beauchêne “Premier Terroir - Côtes du Rhône - €13.90 

 
€19 

ragout van hertenkalf met boschampignons en pancetta, feestelijke 
garnituren en aardappelgratin 
🍷  Rood: Château Lacroix - Bordeaux Supérieur - €10.5 
🍷  Rood: Rolland & Galarreta - Rioja Spanje - €17.20 

 
€21 

tongrolletjes op z’n Normandisch, feestelijke garnituren en Pommes 
Duchesse 
🍷  Wit: Chablis - Domaine Billaud Simon - €19.5 

 
€22 

* Tip: Gun uzelf geen stress bij het opdienen, en kies voor uw gezelschap één en 
hetzelfde gerecht 
 

Desserts (per persoon) 
 

 

feestbuche in roomijs met rood fruit en coulis €7 

feestbuche in biscuit met slagroom en fruit €6 

feestelijk dessertbord “feestdagen 20 - 21” 
 
 🍷  Tip: zoete rode dessertwijn - Banyuls sur mer - €18 
 

€13 

Kindergerechten (per kind) 
 

 

kaaskroket met slaatje - 5 € voor 1 stuk / 7 voor € 2 stuks  

tomatensoep met balletjes - 7 € / liter €7/l 

parelhoenfilet met gebakken appeltjes en kroketjes €10 

chocomousse 
 
* kinderporties / niet te verkrijgen voor volwassenen 

€4 

  



 

Koude zalmschotel (per persoon) - vanaf 2 p - inclusief broodjes 

gepocheerde zalm, gerookte zalm, tomaat-garnaal, eitje, assortiment 
rauwkost, aardappelsalade, cocktailsaus 
🍷  Wit: Domaine Mathias - Mâcon Chaintré - €12.90 
🍷  Wit: Rolland Campo Alegre Blanc - Rueda Spanje - €15 

 
€22 

 

Koud buffet (per persoon) - vanaf 2 p - inclusief broodjes  

gepocheerde zalm, gerookte zalm, gerookte heilbot, gerookte forel, 
gerookte makreel, tomaat-garnaal, rosbief, beenham, prosciutto, gegrilde 
kip, pastei, eitje, assortiment rauwkost, pasta, aardappelsalade, mayonaise 
en cocktailsaus 
🍷  Wit: Domaine Mathias - Mâcon Chaintré - €12.90 
🍷  Wit: Rolland Campo Alegre Blanc - Rueda Spanje - €15 
🍷  Wit: OVNI - J. Mourat - Loire - €11 
🍷 Rood: Natana Rouge - Zuid Afrika - €8 
 

 
 
 

€30 
 

Kaasschotel (per persoon) - vanaf 2 p - inclusief broodjes  

luxe schotel met 8 soorten artisanale kaas, vers fruit, noten, gedroogde 
vruchten en compote. 
🍷  Wit: Domaine Mathias - Mâcon Chaintré - €12.90 
🍷  Rood: Fam.Clément - Menetou Salon - €16 

 
€20 

Belegde feestbroodjes (per stuk) - vanaf 10 stuks  

plateau met heerlijke zachte broodjes in 3 variaties (wit, bruin, donker). De 
broodjes worden gevarieerd belegd met vis, vlees en veggie en voorzien 
van groentjes, garnituurtjes, een eitje en sausjes (aanbevolen hoeveelheid 
per persoon: 4 à 5) 

 
 

 
€1,6 

Bestellen 
 
Bovenstaande gerechten (en wijnen) zijn te bestellen van 23/12 tot en met 3/1. 
Gelieve minstens 4 dagen op voorhand te bestellen via het bestelformulier op 
onze website www.zevensterre.be .  
Afhalen op 24/12 en 31/12 tussen 12u en 14u en op 25/12 en 1/1 tussen 10u30 
en 11u30. Andere dagen volgens afspraak. Betalen kan contant of met de kaart. 
Voor info bel 0487/625292. 
 
Collega’s met een hart voor elkaar! Een feestelijke samenwerking! 
 
Bistro B Wijnboetiek (uit Laarne) zorgt hier voor een perfecte aanvulling van uw 
menu met prachtig geselecteerde wijnen en deskundig wijnadvies. 
Vermelde wijnen + feestelijke wijnpakketten zijn eveneens via De Zevensterre 
verkrijgbaar. Voor verdere vragen over de wijnselectie of persoonlijk advies kan u 
Bistro B Wijnboetiek steeds contacteren. 09 366 66 40 - bistrob@bistrob.be 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdydzoRkiXu7rWmjbxasjRpQdVz8k12T5TxNsBilbr_WV1B0w/viewform
http://www.zevensterre.be/
mailto:bistrob@bistrob.be

