TROUBADOUR BIJ U THUIS
week 22

Beste klanten,
Aangezien jullie niet bij ons kunnen komen om te genieten van onze gerechten, willen we jullie toch blijven verwennen. Dit kan door
afhaling en levering van een elke week veranderende menu en enkele a la carte gerechten. Onze gerechten zijn kant en klaar, jullie
hoeven ze enkel op te warmen en te genieten!
Afhaling is in week 22 mogelijk van vrijdag tot en met zondag tussen 16u30 en 18u30, maar enkel op bestelling. Voor levering mag je
ons steeds contacteren en we bekijken de mogelijkheden. We vragen om tijdig jouw bestellingen door te geven, voor 13u op de dag van
afhaal of levering zodat de chef alles kan klaar zetten.
Bestellen kan via mail info@troubadour.be (waarna je een bevestigingsmail krijgt) of telefonisch 016/22.50.65. Betalen kan cash, visa
bancontact, of payconiq.

Blijf in uw kot en laat het smaken!

MENU
32 euro

Tomaat met grijze Noorzee garnalen
of
Verse ravioli met asperges, romige saus en gerookte zalm
Kabeljauw op Normandische wijze met puree van
Limburgse aardappelen
of
Rosbief van Belgische blauw-wit runderen met erwten,
asperges en krieltjes
Kruimeldeeg gebakje met verse aardbeien en
banketbakkersroom
of
Mousse van donkere Belgische chocolade
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A LA CARTE
15 euro

Hamrolletjes met asperges en puree
Verse tagliatelle met asperges en gerookte zalm
Stoofpotje van varkenswang met witloofslaatje en
rozemarijn krieltjes
Waterzooi van Belle Flamand kip met lentegroentjes
en aardappel met tuinkruiden
Onze klassieker: Videe met puree

DANKJEWEL!
We zijn ongelooflijk blij met jullie bestellingen van afgelopen week! Deze week gaan we er terug een
lap op geven en maken we alvast al onze gerechten met veel liefde klaar.
Genieten van het leven gaan we blijven doen, lekker eten is daar zeker een onderdeel van. Alvast
bedankt voor jullie bestellingen en laat het smaken!

Tim en het ganse Troubadour team
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