
Care box
(geschikt voor mensen met een glutenintolerantie )

39 eur

Hapjes (4 stks/pers incl)
 

Verrassing mini tomaten
Zalm potje, groene appelen en groene citroen 

Eenden  brochette, wortelen met tijm
Gevogelte potje met groenten uit de tuin

Voorgerechten (naar keuze)

Pompoensoep
of

Gambas met zachte curry 
of

Geitenkaas met gekarameliseerde appel

Hoofdgerechten ( naar keuze)

Kabeljauwfilet, dragonsaus met gestoomde 
aardappelen

of
Borstfilets, kastanjesaus, kroketten van

aardappelenpuree
of

Hazenrugfilet, honingsaus met mosterd
op oude wijze met zijn garnituur

 
Desserten (naar keuze)

Panne cotta potje met frambozencoulis
of

Brochetten met seizoensvruchten
of

Chocolade mousse
 

Kerstmis 2014 
( 24/12  -  25/12/2014 )

Ontspan u tijdens de feesten en zet uw
voeten onder de tafel     !

Relax box

49 eur

Hapjes (4 stks/pers incl)

Geitenballetjes met kruiden
Hapjes in kegels

Kerst snoep van kalkoen en eendenlever
Zuiderse gebakje 

Voorgerechten (naar keuze)

Courgettes crème met hazelnoten
of

Gerookte zalm en zijn carpaccio van
zwarte radijzen

of
Ravioli van eendenlever, morilles saus

Hoofdgerechten ( naar keuze)

Médaillon  van kalfsvlees met sjalotsaus
ballotin van groenten en zijn peterselierijst  

of
Scampis -Langoustine met dragon en

gestoomde aardappelen
of

Parelhoen met armagnac, eendenlever en
geparfumeerde rijstkoepel

Desserten (naar keuze)

Kerstmis cupcake
of

Glaasje van caramelspeculoos en
chocoladeschilfers

of
Mascarpone van kiwis

e - faitmaison
e-faitmaison@outlook.be

Bestellen voor 19/12/2014 

Levering aan huis of op het werk

Aarzel niet !
Vergemakkelijk uw leven!
Ps :Leveren op het werk  indien van u koelkast bechikt

Prestige box

59 eur

Hapjes (4 stks/pers incl)

Potje van krokante peperkoek, uienconfijt 
met blokjes van eendenlever
Bol van scampis met truffel

Duo van gerookte  eendenmagret met zijn
wortelmoes  

Kreeften bisque

Voorgerechten (naar keuze)

Crème van bospaddenstoelen
of

Half koude kreeft op zijn Parijse wijze
of

Bord van parmaham en wild pate 

Hoofdgerechten ( naar keuze)

Eendenmagret met zijn zoetzure saus,
gekarameliseerde appelen en rösti

of
Reefilet met zijn 4 peper saus

of
Zeeduivel op een bedje van prei en 

kwartels met aardappelen

Desserten (naar keuze)

Crème brûlée 
of

Frambozen bavarois
of

Karameliseerde verrassing 
met gezouten boter


