à la carte op bestelling
Indien u een gerecht wilt aanpassen of een garnituursverandering wenst, gelieve ons hiervoor te
contacteren
(V = vegetarisch)

Voorgerechten
Bordje gerookte zalm – sjalot – peterselie – citroen – toast
Bordje gerookte vis (zalm, heilbot, forel, grijze garnalen) – garnituur
Cocktail van grijze garnalen
Scampi l’Apétit/lookroom/curry / diabolique – fijne groentjes en brood
Quiche (prei, spek, champignon) of (spinazie, gerookte zalm)
Quiche (spinazie, ricotta) (V)
Kaaaskroket (V)
Garnaalkroket
Carpaccio rund – rucolaslaatje – zongedroogde tomaat – parmezaan – pesto
Serranoham met meloen

€8,00
€9,50
dagprijs
€9,50
€4,50
€4,00
€ 1,80 per stuk
€ 2,80per stuk
€9,50
€9,00

Mogelijke aardappelbereiding/vervanger: puree / frietjes / kroketjes / rijst / pasta / brood

Hoofdgerechten vis

(aardappelgarnituur naar keuze inbegrepen)

Vispannetje klassiek – fijne groentjes – dagverse vis – béchamelsausje
Vispannetje met kreeftensaus – fijne groentjes – dagverse vis – scampi
Scampi l’Apétit – fijne groentje s
Scampi curry – fijne groentjes
Scampi lookroom – fijne groentjes
Scampi Diabolique (pikant) – fijne groentjes
Witte vis van de dag – groentengarnituur van het seizoen
Gebakken zalmfilet – fijne groentjes
Tongrolletjes – wittewijnsaus – prei
Gebakken kabeljauwfilet – groentengarnituur – witte wijnsaus

€13,50
€16,00
€14,00
€14,00
€14,00
€14,00
€12,00
€12,50
€13,00
€15,00

Hoofdgerechten vlees
Klassieke vol au vent – fris slaatje of warme groentengarnituur
Stoofpotje rund – fris slaatje of warme groentengarnituur
Varkenshaasje– fris slaatje of warme groentengarnituur
Stoofpotje kip Provençale – ratatouillegroenten - tomaat

€11,00
€12,00
€14,00
€13,00

Salades
Salade kip
Salade tonijn
Salade gerookte zalm
Quinoasalade (V) – rauwe groenten – noten en zaden

€7,50
€8,50
€9,00
€7,50

Pasta
Spaghetti bolognaise (klassiek) – gemengd gehakt – wortel – tomatensaus
Spaghetti bolognaise – gemengd gehakt – tomatensaus – extra groenten
Macaroni met ham en kaassaus
Macaroni met ham, kaas en tomatensaus
Lasagne bolognaise – gemengd gehakt – tomatensaus – extra groenten
Vegetarische lasagne (V) – courgette – aubergine – mozarella – tomaat
Pasta met tomatensausje, pesto en parmezaan (V)
Pasta pesto met kip en rucolaslaatje
Pasta scampi l’apétit - fijne groentjes
Tagliatelli met zalm en pesto – rucola - pijnboompitjes

€7,50
€7,50
€7,00
€7,00
€8,00
€7,00
€8,00
€9,00
€12,00
€10,00

Natuurlijk bieden wij nog veel meer lekkers aan dan hier vermeld.
Kom gerust een kijkje nemen in de winkel of contacteer ons voor uw favoriete gerechten!

Eetwinkel l’Apétit – Kerkstraat 53a – 9190 Stekene – 03 789 21 41 – info@lapetit.be – www.lapetit.be

