Catering Baron Domenicus
Uw culinaire garantie met een vorstelijke service

A la carte afhaal voor Kerstmis op 24 & 25 december 2020
Bij ieder gerecht stellen we een passende wijn voor die u mee kan bestellen.

Aperitief
Assortiment van 3 hapjes

5 € pp

Wrap met gebakken kippenreepjes , currymayo & wortel (koud)
Tabouleh met komkommer & grijze garnaal (koud)
2 zalmwafeltjes met mosterd-honing dip (warm, in de oven)
Kaas aperobolletjes per 10 stuks (warm, nog te frituren)

5€

Vol-au-vent aperobolletjes per 10 stuks (warm, nog te frituren)

6€

Scampi aperobolletjes per 10 stuks (warm, nog te frituren)

7€

‘

Onze hapjes kan u laten vergezellen van onze cava, champagne of biologisch fruitsap.
‘

Cava Portacelli

8€

Knapperige groene appel, pompelmoes, citrus met een aanhoudende fijne parel
v

Champagne Charles Montaine Brut (blend van Chardonnay, Pinot Noir & Meunier)

22 €

Een elegante rijpere champagne met volle parelende mondvulling
‘‘

Champagne Vieille France – vintage - Millésime 2006

50 €

Rijkelijke Cuvée met complexe aroma’s van rijp fruit zoals vijg, abrikoos,
geroosterde nootjes, brioche en een hint van gember. Intens, maar toch fris.
is

‘‘

Biologische fruitsappen De 3 Wilgen met 100 % eigen vruchtensuikers
Appel-kersensap 1 l

4€

Happy ginger (pittige appel-gember) 1 l

4,50 €
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Koud voorgerecht
½ kreeft Belle-Vue met salade, ei, tomaat & cocktail
Champagne Charles Montaine Brut (blend van Chardonnay, Pinot Noir & Meunier)
22 €
Witte wijn, Frankrijk, Bourgogne, Montagny 1ier cru “Montcuchot” (100 % Chardonnay) 2018 14 €

18 €

Warme voorgerechten
Op het vel gebakken zeebaars met tuinboon, kruidencoulis & feestelijke parelsalade
Witte wijn, Frankrijk, Loire, Cheverny – Sauvignon blanc 2019
Risotto met boschampignons
Witte wijn, Frankrijk, Bordeaux, Entre-deux-mers- Roc Parabelle 2018
(Blend van sauvignon – semillon & muscadelle op eik gerijpt)
2 kaaskroketten
Witte wijn, Italië, Abruzzo, Trebbiano d’abruzzo Terre degli Eremi 2019
2 zalmkroketten van gerookte & verse zalm met dille
Witte wijn, Italië, Abruzzo, Trebbiano d’abruzzo Terre degli Eremi 2019

12 €
11 €
12 €
9€
6€
7€
7€
7€

Soepen
Biologische pompoensoep met krokante chorizo
Thaise roomsoep van citroengras & kokos met kip & sojascheut
Tomatenroomsoep met balletjes
1/2 stokbrood met 2 botertjes
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6 €/ liter
7 €/liter
5 €/liter
1,50 €/stuk

Hoofdgerechten
Varkenswangetjes met truffelkroket, graanmosterdsaus, witloof, wortelen met loof & knolselderpuree
17 €
Rode wijn, Portugal, Alentejo, Monte da Ravasqueira 2018
12 €
Hertenragout met spekjes, zilverui en champignons, amandelkroket, appel met veenbessen
17 €
Rode wijn, Spanje, Jumilla, Casa Ermita “Crianza” 2018
11 €
Zeebaars, groene asperges, gekonfijte kerstomaat, broccoli, pommes chateau, witte wijnsaus
18 €
Witte wijn, Frankrijk, Bourgogne, Montagny 1ier cru “Montcuchot” (100 % Chardonnay) 2018 14 €

Desserts
Zachte chocoladetaart
Mousse van mascarpone met speculoos en bosvruchten
Dessertenwaaier met speculoosbavarois – tartelette van framboos - chocolademousse
Half zoete dessert wijn : Frankrijk, Bergerac, Château La Foret

4,50 €
5,50 €
8,50 €
10 €

Digestieven
Belgian Cream 17 %

70 cl

28 €

Belgian cream is een roomlikeur bereid met Gouden Carolus Single Malt Whisky.
De toetsen van vanille & eikenhout worden heerlijk verrijkt door de volle room
Bain’s Whisky Zuid-Afrika 40 % 70 cl

37 €

Toffee, vanille, custard, grapefruit en florale accenten. Tonen van romige vanille, peer, banaan, zoet eikenhout en
specerijen. De afdronk is verwarmend en zeer zacht. Super lekker en nog ongekend. Minstens 5 jaar oud
Don Papa Rum 40 % 70 cl

39 €

Premium rum uit de Filipijnen. Licht en fruitig in de neus en zacht en delicaat in de mond. De licht amberkleurige
Don Papa heeft een lange en rijke finish met toetsen van vanille, honing en gekonfijt fruit.
Bij iedere bestelling zorgen we voor een attentie bij de koffie.
Uw culinaire garantie met een vorstelijke service

Kindermenu
Voorgerechten
1 kaaskroket
1 zalmkroket van gerookte & verse zalm met dille

3€
4€

Soepen
Tomatenroomsoep met balletjes
Biologische pompoensoep
1/2 stokbrood met 2 botertjes

5 €/liter
5,50 €/liter
1,50 €/stuk

Hoofdgerechten
Gehaktballetjes in tomatensaus en pommes duchesses
Vol-au-vent en croûte met kroketjes

10 €
11 €

Dessert
Chocolademousse
Rijstpap

4€
4€

Biologische fruitsappen De 3 Wilgen met 100 % eigen vruchtensuikers
Perensap 1 l

3€

Appel-kersensap 1 l

4€

Happy ginger (pittige appel-gember) 1 l

4,50 €
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Vegetarische gerechten & dranken
Tomaat-mozzarella en Italiaanse kruiden aperobolletjes 5 stuks (warm, om te frituren)

3,50 €

Assortiment van 3 vegetarische hapjes

6 € pp

Tabouleh met komkommerdobbelsteentjes & feta
Wrap met linzen, tomaat, frisse salade, wortel en pittige curry vegan mayo
Pakora van kikkererwt, ajuin, aardappel, wortel, kurkuma & komijn (warm, te frituren)
Biologische pompoensoep

5,50 €/liter

Shakshuka gerecht uit het midden-oosten dat een ware smaakbom is.

18 € pp

Op basis van courgette – aubergine – couscous – tomaat – komijn
ras el hanout – paprika – spinazie en kikkererwt
Rosé wijn bio C. Depeyre Style Rosé

2019

12 €

Biologische & vegan suggestie wijnen :
Corinne Depeyre is een energieke dame met 22ha in eigen beheer.
Bij de overname van het familiebedrijf heeft zij alles omgezet naar biodynamie & werkt ook veganistisch.
Dit gaat zelfs tot de keuze van het materiaal van de labels en het karton waarin het verpakt wordt.
Witte wijn bio C. Depeyre Style Wit 2019

12 €

Rode wijn bio C. Depeyre Style Rood 2019

12 €
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Praktisch om te bestellen
Bestellen kan tot 16 december via mail info@baron-domenicus.be of telefonisch 0474 70 15 87
Op uw mail noteert u uw naam, adres, telefoonnr, datum en uur van afhaal, aantal personen & uw volledige
bestelling met onderaan uw totaalprijs.
We vragen om direct bij bestelling het totaalbedrag over te schrijven op rekeningnr BE32 1030 3451 5702
met vermelding van datum & uur van afhaal & uw telefoonnummer zodat we u steeds kunnen contacteren,
indien uw mail niet zou zijn toegekomen.
Zodra we uw bestelling en uw betaling hebben ontvangen, zullen we dit aan u bevestigen.

Praktisch op de dag van afhaal
Afhaal bij Catering Baron Domenicus, Hellestraat 17 te Boechout op 24 en 25 december tussen 11u & 18u .
We ontvangen u graag op onze bedrijfssite te Boechout waarbij u – mits mondmasker – uw gekozen maaltijd
in onze keuken kan afhalen. Een unieke kans om eens achter de schermen te zien bij Catering Baron
Domenicus.

Levering is mogelijk (binnen een straal van 20 km).
We rekenen een transportkost van 25 € aan. Voor bestellingen vanaf 300 € leveren we gratis.
Het is interessant om jouw bestelling samen met die van je familie & vrienden gratis te laten leveren op 1
adres. Voor levering kan u kiezen uit de voormiddag (9u-13u) of namiddag (14u-18u) zodat we steeds een
tijdspanne van 4u hebben om u te beleveren.
Bij levering dient er steeds iemand thuis te zijn tijdens de opgegeven uren van voor- of namiddag.
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