Groepen in Eetkaffee Multatuli
Groepen groter dan 9 personen vragen we om een menu- en drankformule te kiezen. We laten de
keuze tussen 3 verschillende eetformules en 3 verschillende drankformules. Gelieve slechts 1
eet- en drankformule per groep te kiezen, aub (let wel : drankformule €10 enkel mogelijk bij
eetformule €27!)

Om zowel uw groep als onze andere klanten vlot te kunnen bedienen, vragen wij om de gekozen
formules en gerechten ten laatste 5 dagen op voorhand door te geven.

Onze Eetformules :
Menu aan €37: volledig menu (aperitiefhapje, voor-, hoofd-, en nagerecht)
Menu aan €31: aperitiefhapje, voor-, en hoofdgerecht
Menu aan €27: aperitiefhapje, hoofd-, en nagerecht

Aperitiefhapje : Bordjes met gemende tapas ( serranoham, manchegokaas, 2 soorten
charcuterie, olijven, bruschetta met tapenade )

Voorgerechten
Slaatje scampi met appeltjes en curry
Slaatje geitenkaas met notenrozijntoast
Slaatje gegrilde aubergine en granen (Vegan)
Kortbakken berloumi met tabouleh (Veggie)
Carpaccio van rund met kruidensla
Vitello Tonato (kalfscarpaccio met tonijnmayo)

Hoofdgerechten
Slaatje scampi met appeltjes en curry
Slaatje geitenkaas met notenrozijntoast
Slaatje gegrilde aubergine en granen (Vegan)
Kortbakken berloumi met tabouleh (Veggie)
Groentenstoofpotje met kokos, gele curry, basmatirijst en tofu (Veggie)
Pasta pesto van het huis (Veggie)

Op vel gebakken zalmfilet met dillesaus en frietjes of rijst
Waterzooi van vis met saffraan en krieltjes
Stoverij van varkenswang met frietjes
Huisbereide rundstartaar met frietjes
Cheeseburger met frietjes

Nagerechten
Dame blanche
Huisgemaakte tiramisu met speculoos
Huisgemaakte créme brûlée
Trio sorbet ( citroen, passievrucht en framboos )
Brownie met vanille-ijs
Citroentaart met méringue

Onze drankformules:
Formule €19 ( €13 alcoholvrij )
Aperitief: Cava gedurende 1 uur à volonté (Cava 0% 1 uur à volonté )
Tijdens diner: Witte en rode huiswijn, water plat en bruis à volonté, en voor wie wil een biertje van
het vat ( water plat en bruis, cola en cola zero, huisgemaakte limonades à volonté )
Nagerecht: 1 koffie of infuusthee ( geen andere dranken meer inbegrepen...)
Formule €13,5 ( €9,5 alcoholvrij )
Aperitief: 1 glas cava (1 glas Cava 0% )
Tijdens diner: Witte en rode huiswijn, water plat en bruis à volonté, en voor wie wil een biertje van
het vat ( water plat en bruis, cola en cola zero, huisgemaakte limonades à volonté )
Nagerecht: 1 koffie of infuusthee ( geen andere dranken meer inbegrepen... )
Formule €10 ( €7,5 alcoholvrij ) enkel mogelijk bij Formule €27!
Tijdens diner: Witte en rode huiswijn, water plat en bruis à volonté, en voor wie wil een biertje van
het vat ( water plat en bruis, cola en cola zero, huisgemaakte limonades à volonté )
Nagerecht: 1 koffie of infuusthee ( geen andere dranken meer inbegrepen... )

