Geachte Mevrouw, Meneer,

Gefeliciteerd met Uw feestgelegenheid en hartelijk dank voor het vertrouwen
dat U in ons stelde. Bij deze gelegenheid willen we U een hoogstaande culinaire
omkadering bieden, natuurlijk aangepast aan U wensen. We streven ernaar om
onze reputatie eer aan te doen en Uw verwachtingen te overtreffen.
We hopen U met deze suggesties een antwoord te geven op U wensen. Andere
gerechten of suggesties zijn altijd welkom, en bespreken we graag samen met U.

Aarzel niet en neem vrijblijvend met ons contact op,

Eline Van Hoof
Brasserie 500
Naamsesteenweg 500
3001 Heverlee
Tel:016/41.37.04
500@grandscafes.be
BTW :0689.695.536

Menu’s
1) Menu aan 30,00 euro pp.
Romige broccolisoep
≈
Gestoomde zalm met verse béarnaise
≈
Koffie

2) Menu aan 30,00 euro pp.
Tomatensoep
≈
Traag gegaarde lamsschenkel met zachte pepersaus en kroketjes
≈
Koffie

3) Menu aan 30,00 euro pp. (vegetarisch)
Kaaskroketten met een smeuïg hart
≈
Groentelasagne met vers gemalen Parmezaan
≈
Koffie

4) Menu aan 38,00 euro pp.
Duo van kaas- en garnaalkroketten
≈
Kabeljauwhaasje met hollandaisesaus en puree
≈
Koffie

5) Menu aan 42,00 euro pp.
Rundscarpaccio met Parmezaan
≈
Trio des belges met frietjes
≈
Chocolademousse

6) Menu aan 49,00 euro pp.
Slaatje met scampi en rode pesto
≈
Kabeljauwhaasje met hollandaisesaus
≈
Crème brûlée

7) Menu aan 49,00 euro pp.
Schotse gerookte zalm met zijn garnituur
≈
Vispannetje van de chef met puree
≈
Dame blanche

8) Menu aan 49,00 euro pp.
Kaaskroketten
≈
Filet pure met warme groentjes en fine champagnesaus
≈
Zachte chocoladetaart

9) Menu aan 51,00 euro pp.
Vitello tonato
≈
Gestoomde zalm met béarnaise en kroketjes
≈
Dessertbord 500
≈
Koffie

10) Menu aan 55,00 euro pp.
Scampi lookboter met pijpajuin
≈
Filet pure met warme groentjes, zachte pepersaus
≈
Crème brûlée
≈
Koffie

11) Menu aan 55,00 euro pp.
Broccoliroomsoep
≈
Duo van kaas- en garnaalkroketten
≈
Zalmfilet met warme groentjes en hollandaisesaus
≈
Dessertbord 500

