
In te leveren t/m
DINSDAG 27 DECEMBER

18.00U

T.  043-3110536 

   0612835647

Bestelling op te halen op
ZATERDAG 31 DECEMBER

TOT 14.00U

Om ervoor te zorgen dat wij uw bestelde menu zo efficiënt en veilig
mogelijk mee kunnen geven, willen wij u vragen om een grote

boodschappentas of krat mee te nemen.

Heeft u nog overige wensen of moeten wij letten op bepaalde allergieën?

Opmerkingen: 

Naam:

Telefoon:

NYE 

BESTELLIJST   



• VITELLO TONNATO voor 2 personen
zachtgegaarde kalfsmuis met
tonijn-ansjovis mayonaise,
verschillende zuurtjes                              €18,50 ____ personen

• KLASSIEKE KRABCOCKTAIL garnaaltjes, 
rivierkreeftjes, selderij, granny smith appel, scampi, 
cocktailsaus.  €7,50       ____ stuks

• MINI QUICHES per stuk €4,50
lekker als borrelhapje of in combinatie met de soepjes

Brie, bacon, appel, walnoten en rucola                  ______ stuks

Gerookte zalm, roomkaas, prei en kappertjes       ______ stuks

Gorgonzola, vijgen, peer en notencrumble            ______ stuks

• “QUICHE VOOR 2” per stuk
Voorgerecht voor 2 personen en 
te combineren met een soep of brood met dip.

Verschillende bospaddestoelen, spinazie   ______ stuks
en truffel.  €12,50

Pompoen, salie, feta en walnoot  € 12,50   ______ stuks

“Lorraine” klassiek met spek en prei  € 12,50  ______ stuks

• FRITTATA’S per 6 €12,-
Italiaanse omeletjes 
Gevuld met verse kruiden, walnoten en Comté     ______ stuks

• FRITTATA XXL  per stuk €8,50
Italiaanse omeletjes 
Courgette, ui, paddestoelen, truffel, 
Goudse kaas.         ______ stuks

• SCAMPI per 100 gram €4,50
Gebakken  in  pastis,  dragon en  knoflook             ______ gram

• PORTOBELLO’S per 2  €12,- 
paddestoelen
gevuld  met  gorgonzola,  vijgen  en walnoten       ______ stuks

• GEVULDE  VIJGEN per 4  €12,- 
met  geitenkaas,  honing,  en  walnoten                 ______ stuks

• BOULET À LA LIÉGEOISE
3 balletjes per persoon
Luikse gehaktballetjes in een zoete donkerbier saus met 

appelstroop, peperkoek en tijm       €7,50 _______ stuks

• POUSSIN 1 a 2 personen

Gegrild Piepkuiken, ingepakt in prosciutto di Parma. 

Gevuld met bramen, feta, granaatappel

en verse kruiden                                           €13,50  _______ stuks

• CHICKENWINGS TO SHARE
Gemarineerde en gegrilde kippenvleugeltjes met dip, 

genoeg voor 4 personen.       €18,- _______ stuks

MELONE E PROSCIUTTO
Frisse meloen met Italiaanse 

prosciutto di San Daniele ham       €8,50 _______ stuks

SALTUFO TRUFFELSALAMI
Gesneden per 2 balletjes          €9,- _______ stuks

        per persoon

• CHOCOLATE FUDGE
voor de échte chocoladeliefhebbers         €4,50  _______ stuks

• CHOCOLATE CLEMENTINE TAART voor 4 personen

Met amandel, cognac en 

clementine mandarijntjes                     €13,50   _______ stuks

• HEMELSE MODDER Chocomousse met

notencrumble en vers fruit                          €5,99  _______ stuks

• PASTÉIS DE NATA per 4

Portugese vanille custard taartjes                €9  _______ stuks

• TIRAMISU  per stuk

Klassieker met mascarpone, huisgemaakte koffielikeur, 

cacao en lange vinger                              €6,50  _______ stuks

         Oesters  dagprijs

Per 6 / 12 / 24 / 50
Vraag naar de mogelijkheden

Bubbels
PIETER BRUT

Een prachtige mousserende wijn, letterlijk uit de buurt!
Pinot noir, pinot blanc, chardonnay €29,95 / 

doosje van 6 voor €160,-

_______ stuks

HAPJES / BORREL

voorgerechtEN

VEGATARISCH             VEGAN GLUTENVRIJ 

DESSERT

 Charcuterie €27,50,-

voldoende voor 4 personen 

Mix van luxe vleeswaren, aioli, brood en 

verschillende tafelzuren.

 _______ stuks

Pata Negra plateau €22,50,- / 35,-

voor 2 of 4 personen. 

Paleta Iberica Bellota Beher

Bij uitstek één van de beste Spaans gedroogde 

ham, 24 maanden gerijpt.

 _______ stuks

Kaasplateau  €30,50

 voldoende voor 4 personen

4 verschillende kazen, huisgemaakte compote, 

brood, vers fruit.

 _______ stuks

Vis Plateau . €38,-

voldoende voor 4 personen

Gerookte zalm, paling, makreel, scampi, 

visconserven, tafelzuren, aioli,

krabsalade, brood

 _______ stuks

.

Compleet Mix Plateau  €99,-

voor 8 á 10 personen

Een combinatie van al het lekkers dat Pepita te bieden heeft!

Mooi opgemaakt op een groot plateau incl. dips en crackers

_______ stuks

BROOD

• PAGNOTTA CIABATTA   wit / bruin   €2,70 _______ stuks PEPITA
PLATEAU’S


