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   Praktische informatie    
       

Onze feestformules zijn beschikbaar vanaf een 
gezelschap van 10 volwassenen of meer. Indien 
uw gezelschap kleiner is dan 10 volwassenen, 
gelieve dan à la carte te kiezen. 

Gelieve uw menukeuze op voorhand met ons te 
bespreken en de juiste aantallen op voorhand 
door te geven. Het volledige gezelschap 
(exclusief kinderen) dient hetzelfde menu te 
nemen, met telkens max. 2 verschillende keuzes 
per gang. 

Er kan rekening gehouden worden met allergenen 
en intoleranties, alsook zijn vegetarische 
opties bespreekbaar. Gelieve dit op voorhand te 
melden. 

Wijzigingen aan uw gezelschap dienen ten 
laatste 48 u op voorhand doorgegeven te worden 
om annulatiekosten te vermijden. 

Voor onze feestformules vragen wij een 
voorschot van 25% van het totale bedrag. 

Onze algemene voorwaarden zijn hier van 
toepassing. Deze kan u raadplegen op onze 
website: https://www.defermette.be/algemene-voorwaarden  
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U stelt zelf uw menu samen, met keuze uit 
onderstaande gerechten. 

3-gangen menu €39,50 
(Voorgerecht - Hoofdgerecht - Dessert) 

4-gangen menu €49,50 
(2 Voorgerechten - Hoofdgerecht - Dessert) 

Voorgerecht 
 
Tomatensoep 
Huisbereid met z’n garnituur  

Carpaccio filet d’Anvers 
Flinterdun gesneden rundsvlees, klassiek met Parmezaanse kaas & rucola 

Duo van kaas- & garnaalkroketje (+ €2,50) 
Met z’n garnituur 
Vitello tonato (+ € 2,50) 
Traag gegaard kalfsvlees met sausje op basis van tonijn 

Saltimbocca van scampi (+ €4,00) 
Serranoham, salie, rode pesto & Parmezaanse kaas 

Burrata met tomatenstructuren (+ 2,00) 

Hoofdgerecht 
 
Varkenswangen met witloofslaatje 
Gegaard in Leffe bier 

Vol au vent 
Kipfilet, verse gehaktballetjes, huisgemaakt bladerdeegkoekje 

Zeebaars (+ €5,50) 
Op z’n vel gebakken met crème van erwt & groenteboeket 

Zalm 
Op z’n vel gebakken met witte wijnsaus & groenteboeket 

Steak Tartaar (+ € 2,50) 
Klassiek bereid met frietjes 

Varkenshaasje 
Met graanmosterdsausje & groenteboeket  



Dessert 

Dame Blanche 
Warme chocoladesaus van Callebaut 

Crème Brulée 
Pallet van chocoladestructuren (+ €2,50) 
Duo van Sorbet & vers fruit 

          Prijs per persoon 

Kindermenu 3 gangen     € 15,00 

Tomatenroomsoep met balletjes 
Koninginnehapje OF balletjes in tomatensaus 
met frietjes of puree 
Kinderijsje 

Wijzigingen aan de feestmenu’s, alsook een menu op maat zijn 
bespreekbaar.  

Gelieve met ons contact op te nemen om de mogelijkheden te 
bespreken. 

info@defermette.be 
03 252 89 90
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