Deze menu’s kunnen enkel koud opgehaald worden
op afgesproken uur in de namiddag. U kunt onderstaande gerechten naar keuze kiezen.

Feestsoepen €4,00 500 ml & €6,5 1 liter
•
•
•
•

Aperoplank: vanaf 2 personen €30,00
Chorizo, bresaola , zongedroogde tomaatjes, olijven mengeling,
grisinis, focaccoa, serranoham, pecorino, gekruide mozzarella balletjes, kerstomaatjes, druiven, ansjovis, pesto, tapenade

Tapasschotel Delux vanaf 2 personen €50,00
Gemengde olijven, manchegokaas, brie, foccacia, hummus, zwarte
olijven tapenade, pesto, chorizo, serranoham, pittige balletjes in tomatensaus, aubergine balletjes met lookmayonaise, scampi in look,
pinchos met huisgemaakte tonijnsla en gegrilde paprika, pinchos
met zongedroogde tomaten tapenade en mozzarella, turks brood
en focaccia

Griekse mezze royal vanaf 2 personen €50,00
Taramosalata, hummus, tzatziki, merguezworstjes, gehaktballetjes
in een pittige tomatensaus, gegrilde halloumikaas met citroen,
feta kaas, knoflook aardappeldip, tomaatjes, komkommer, olijven,
gegrilde calamares, gegrilde pitabrood, turks brood, spinazietaartje
met feta, gevulde wijnbladeren

Romige champignonsoep
Geroosterde bloemkoolsoep
Tomatensoep met pesto en parmezaanschilfers
Prei kokossoep met zeevruchten

Koude voorgerechten (+ stokbrood)
•
•
•
•

Bietencarpaccio met geitenkaas €7,00
Rundscarpaccio met rucolapesto, kappertjes en
parmezaan schilfers €10,00
Kipcocktail met appel €8,00
Zalmtartaar met avocado en rucola €11,00

Warme voorgerechten (+ stokbrood)
•
•
•
•

Gevulde portobello met pompoen en zoete aardappel €8,50
Wildkroketjes met veenbessen confituur €11,00
Scampi chorizo in een roomsausje met courgette en paprika €12,00
Sint Jacobsvruchten met zwarte pens €12,00

CONTACTEER :
Myrtha Louis Van Deun

0475/35 72 29
Atlas Foods*
Victoriestraat 49
2300 Turnhout
België

Langzaam komen de feestdagen dichterbij.
Daarom brengen we jullie graag op de hoogte
van ons kerst en eindejaarsmenu

Info@atlasfoods.be
Bestel tijdig! Voor kerstavond en kerstdag voor 20 december. Voor oudejaarsavond en nieuwjaar voor 27 december. Afhalen op afgesproken tijdstip.
Alle gerechten zijn mogelijk te bestellen vanaf 2 personen.
24 december: 14u-16u 25 december: van 12u-15u
31 december: van 14u-16u

@ Atlas Foods

@ Atlas Foods

Reserveer nu!

Hoofdgerechten
Vleesgerechten
•
•
•
•
•
•

Boeuf Bourguignon €16,00
Eendenborstfilet met cranberry €19,00
Coq au vin €16,00
Gevulde varkenshaasje op zijn Italiaans €17,00
Gevulde varkenshaasje met ham en paddenstoelen €17,00
Mini rollade van varkenshaasje met olijven en serranoham

€17,00
•
•
•
•

Kalkoendijen met salie en amandelen met gnocchi €20,00
Kalkoen met appelvulling en ciderjus €17,00
Parelhoen met dragonsaus €16,00
Tajine met kip en abrikozen €17,00

Visgerechten
•
•
•
•

Thaise viscurry met scampi en kabeljauw €24,00
Rijkelijk vispannetje met prei €26,00
Gamba’s op Italiaanse wijze €22,00
Pinda-kokoscurry met gamba’s €22,00

Vegetarische gerechten €15,00
•
•
•
•

Vegetarische gehaktbrood
Shakshuka met gegrilde aubergine, zoete aardappel en
bosui
Vegetarische tajine
Bloemkoolcurry met zoete aardappel en linzen

Bijgerechten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gekarameliseerde wortelen €1,00
Gegrilde groenten mengeling €2,00
Warme groenten mengeling €2,00
Boontjes in spek €1,50
Krieltjes €2,00
Knolselderpuree €2,00
Mascarponepuree €2,00
Verse aardappelkrokketen (8 stuks) €4,00
Gebakken rijst met erwtjes €2,50
Couscous met rozijnen €2,50
Gemengde salade + dressing €1,00

Voor de kleinste €7,00
•
•
•
•

Gehaktballetjes in tomatensaus met puree
Gehaktballetjes met krieken en gebakken aardappelen
Spaghetti bolognaise
Spaghetti bolognaise vegetarisch

Desserten €4,00
•
•
•
•

Witte chocolademousse met crumble ban pistache-hazelnoten
Tiramisu met speculaas
Panna cotta met witte chocolade en rode vruchtencoulis
Lemon cheesecake

