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Afhalingen Warme Take Away:
Vrijdag van 18h00 - 20h30
Zaterdag van 18h00 - 20h30
Zondag van 11h30 - 13h30 en 18h00 - 20h30

(Alles is reeds klaar en warm, u hoeft niks meer op te warmen of te frituren)

VLEZEKES
Gegrilde côte à l’os met 2 sausjes, slaatje en verse frietjes (per 2 personen)
Gegrilde côte à l’os met 1 sausje, slaatje en verse frietjes (voor 1persoon)
Varkenswangetjes met slaatje en frietjes

€ 20 p.p.

€ 23 p.p.

€ 16 p.p.

€ 16 p.p.

Verse vol - au - vent met slaatje en frietjes

€ 18 p.p.

Reuze mix brochette met slaatje en frietjes

VISKES

€ 20 p.p.

:-)

Zeetong in hoeveboter met slaatje en frietjes

€ 18 p.p.

Stoofpotje van vis met fijne groenten, lichte currysaus en rijst

€ 16 p.p.

Garnaalkroketten 2 stuks met slaatje en frietjes

:-)

PASTA - of pasta niet
Pasta uit de oven

€ 13 p.p.

- Bolognese

€ 13 p.p.

- Vegetarisch

Restaurant Feestzaal Take away Kamer en Ontbijt
rougeeblanc.be info@rougeeblanc.be 051/ 35 89 81

SALADES

€ 24 p.p.

Salade Rouge é Blanc - TOPPER!
Frisse salade met:
Tomaat garnaal - Ganzenlever met uit confituur - Carpaccio - Gerookte zalm met garnituur
Kaaskroket - Gandaham met meloen - frietjes

€ 15 p.p.
€ 18 p.p.

Salade “ceasar” met krokante kip, Parmezaanse kaas en frietjes
Salade met gebakken scampi’s, appeltjes en frietjes

KIDS CORNER

€ 7 p.p.

Balletjes in tomatensaus met frietjes

€ 7 p.p.

Vol - au - vent met frietjes

€ 7 p.p.

Frikandel 2 st. met frietjes

Lekt u liptje - DESSERTS
Huisgemaakte chocolademousse

€ 4 p.p.

Chocolade Moelleux (voor in de oven met balletje crème)

ONTBIJT BOXEN

€ 4 p.p.
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De ontbijt box (vanaf 2 personen)
Vers geperst fruitsap - verse fruitsla - yoghurt met granola brood, pistolets en ontbijtkoeken - hartig en zoet beleg (veel lekkers) - eitje met spek - smoothie

Klein flesje cava
(2 glaasjes cava voor bij ontbijt)

€ 18 p.p.

€ 5 p.fles
€ 9,5 p.p.

Tijgertjes ontbijt voor de kids

KNABBEL EN BABBEL BOX (Nieuw!)

€ 20
Vana p.p.
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Geniet van een gezellige tijd met uw bubbel met onze “Knabbel en Babbel Box”
Dat is Aperitief, voorgerecht en hoofdgerecht in 1 box, want honger zal je niet meer hebben!

De box omvat:
Nacho’s met ceddar kaas en dips van guacamole en tomaat - Mini rundsburgers Bruschetta’s met basilicum, Trio van tapenades met sticks en crackers, Wraps smeuïg belegd,
kruidige kippenboutjes, Lopend kaasje met breekbrood, Italiaanse delicatessen
Restaurant Feestzaal Take away Kamer en Ontbijt
rougeeblanc.be info@rougeeblanc.be 051/ 35 89 81

APERO TIME!
PICON HUISGEMAAKT
PURE GIN HUISGEMAAKT
FEVER TREE TONIC
FENTIMANS ROSE TONIC
WITTE WIJN CHARDONNAY - FINESSE
RODE WIJN CHARDONNAY - MERLOT
ROSE WIJN - FINESSE
ST.VINCENT BUBBELS (= schuimwijn)
CAVA VINYA PAU
CAVA 9.5 - 0% (non alcoholisch)
Dranken worden enkel verkocht in combinatie met take away tot 20h30

HOE BESTELLEN?

BELLEN => BESTELLEN ( 051 35 89 81 => AFHALEN
AFHAAL MOMENTEN:
Vrijdag van 18h00 - 20h30
Zaterdag van 18h00 - 20h30
Zondag van 11h30 - 13h30 en 18h00 - 20h30
CHECK OOK ONZE ONTBIJT BOXEN OP ROUGEEBLANC.BE

€ 19 p.fles

€ 32 p.fles

€ 1.75 p.fles

€ 2 p.fles

€ 6 p.fles

€ 6 p.fles

€ 6 p.fles

€ 6.5 p.fles

€ 9 p.fles

€ 6 p.fles

