Dagmenu's

Openingsuren winkel

11,80 per menu - 55,00 per week
Minimum 48u op voorhand telefonisch bestellen
Koud geleverd in Landen of afgehaald in de Bistro

Maandag 24/08
Groenten soep - kalkoenlapje met pepersaus,
brocoli en aardappel- koek
Dinsdag 25/08
Paprika soepje - koude pastasalade - meloen
Woensdag 26/08
Bouillonsoep- vogelnest je met tomatensaus en
purée - rijstepap
Donderdag 27/08
Waterkerssoep- stoverij van varken - yoghurt
Vrijdag 28/08
Preisoep- doradefilet op Italiaanse wijzechocomousse
Maandag 31/08
Tomatensoep- wok kip groentjes rijst- ijs
Dinsdag 01/09
Gaspacho - giouvetsi met Griekse pasta- gebak
Woensdag 02/09
Soepje van wortel - bouletten in provencaalse saus,
gebakken aardappeltjes- kokos pudding
Donderdag 03/09
Knolseldersoep - penne, kerstomaat, aubergine
kalkoen mascarpone - koek
Vrijdag 04/09
Kervelsoep - heekfilet sausje met brunoise
groentjes- profiteroles

Bistro Aulnenhof

Maandag 11u - 13u(enkel afhaalmenu)
Dinsdag 11u - 13u (enkel afhaalmenu)

Woensdag 11u - 21u
Donderdag 11u - 21u
Vrijdag 11u - 21u
Zaterdag 16u - 21u
Zondag 11u - 21u
Onze winkel verkoopt voornamelijk producten
van de lokale ondernemers

Als ik in de tijd kon reizen,
zou ik je gisteren al bewijzen
wat je morgen nog niet wist.
Dat vroeg of laat,
alles wat gebeuren gaat
allang weer goed gekomen is.

Infobrochure
winkel &
afhaalgerechten

www.aulnenhof.be
Tel 011 83.22.87
info@aulnenhof.be
FB Aulnenhof
Walshoutemstraat 74
3401 Walshoutem

Pop-up Bistro
Woensdag, donderdag, vrijdag en
zaterdag keuken geopend
van 16u tot 21u
Zondag en Feestdagen keuken
geopend van 12u tot 21u
Openingsuren
Doorlopend open op maandag donderdag - vrijdag - zondag van
12u00 tot 21u00

Nieuwe gerechten met lokale
producten op onze kaart!

Zaterdag van 18u00 - 21u00

Heerlijk genieten van een streekbiertje of
een lekker glas wijn
Trendy tapas
of vers gedraaid hoeve-ijs
zonder reservatie !

Kiest u voor
voorgerecht + hoofdgerecht + dessert =
12% KORTING
Voorgerecht + Hoofdgerecht =
6% KORTING
Mosselen GOUDMERK
à La Carte
Kindergerechten

AFHAALGERECHTEN

Reservatie is niet verplicht wel gewenst
019/511633 www.leflorehannut.be

check it out!

EN/OF
Genieten van enkele van onze
Bistro toppers
Lokale producten
Mosselen Goudmerk, steak,
kindergerechten
Reservatie gewenst!

Volg ons op Facebook om op de hoogte
te blijven van onze acties: brunch,
afhaalpakketten,...

OP RESERVATIE !
Geef je bestelling door voor woensdag, kom
afhalen of hier genieten in de Pop-up Bistro van
donderdag tot en met zondag

Zeevruchtenschotel min 2p
1/2 kreeft p.p.
6 oesters
2 langoustines
2 gambas, 4 scampis
Alikruikjes
Wulken
Grijze garnalen
Venusschelpjes
Oesterbrood
huisgemaakt sausje
Prijs p.p. €49,-

www.aulnenhof.be
Tel 011 83.22.87
info@aulnenhof.be
FB Aulnenhof
Walshoutemstraat 74
3401 Walshoutem

