Feestfolder
2020/2021

We wensen jullie 365 dagen
lekker eten, plezier en gezelligheid.
Paul, Christel en het ganse Spar-team

FROONINCKX - LINDEN

KERST & EINDEJAAR
2020/2021
FROONINCKX - LINDEN
Lieve mensen,

Deze eindejaarsperiode zal anders verlopen dan de vorige jaren. Ons leven is dit jaar op z’n kop gezet door
het Corona-virus. Het beperkt onze vrijheid, alles is anders en niemand weet hoe het verder moet.
Maar toch moeten we proberen om samen het Nieuwe jaar met HOOP en MOED tegemoet te gaan.
Paul, Christel en hun team

Gourmetschotel
Gourmet royal, 7 soorten vlees (lams, tournedos, kippenfilet, kalkoenbrochette, chipolata, cordon bleu en hamburger)
Gourmet royal, 5 soorten vlees (lams, tournedos, kalkoenbrochette, blinde vink en cordon bleu)					
Gourmet classic, 7 soorten vlees (tournedos, kippenfilet, varkenslapje, gyros, chipolata, schnitzel en ardeense steak)		
Gourmet classic, 5 soorten vlees (tournedos, kippenfilet, gyros, chipolata en schnitzel)				
Portie extra panklaar per 400 gr (2x hamburger, 2x chipolata, 2x ardeense steak, 2x blinde vink en 2x schnitzel) 			
Portie vis per 400 gr (2x zalm, 2x kabeljauw en 2x scampi)		
Portie sneetjes raclette kaas					

Fondueschotel

Fijnproeversraclette

5 soorten vlees (tournedos, kalkoen, varken, slavinkjes en balletjes)
Assortiment van 300 gr raclettekaas
300 gr				
6,98 €/p Toespijzen bij racletteschotel
350 gr				
7,98 €/p
fijne vleeswaren
aardappel in de schil
400 gr				
8,98 €/p
champignons
4 soorten vlees (tournedos, kalkoen, slavinkjes, balletjes)
250 gr dubbel rundvlees		
300 gr dubbel rundvlees

6,98 €/p
7,98 €/p
5,48 €/st

Groentenbuffet		

4,48 €/p

Hapjes & Amuses

14,98 €/p

kwarteleitjes
appel
ajuintjes en augurken

Portie slavinkjes en balletjes extra
schoteltje per 400 gr			
tomaten, ijsbergsla, veldsla, komkommer,
bonen, rauwkostsalade, pastasalade,
aardappelsalade

9,98 €/p
8,48 €/p
8,98 €/p
7,48 €/p
5,48 €/p
8,98 €/p
1,98 €/p

Mixed grill - Teppanyaki
Assortiment van vlees en vis		
tournedos
lamskroontje
kippenhaasbrochette
chipolata
zalm
gamba

12,98 €/p

Sausjes per 200 gr

tartaar, zigeuner, cocktail, barbecue,
béarnaise

2,28 €/st

Zakouskis classic (20 st)
9,98 €/st Voorgerechten
7,98 €/p
Tapasbord (400 gr - 4 personen)
14,98 €/st Duo van scampi en Sint-Jacobsvrucht
8,98 €/p
Amuse gerookte vis (6 schaaltjes)
6,98 €/st Scampi met duivelsaus
7,98 €/p
Amuse Spaanse vleeswaren (6 schaaltjes) 6,98 €/st Zeevruchtenbordje
6,98 €/p
Amuse assortiment bordje per persoon*
8,98 €/p Vitello tonnato
*Carpaccio van vis, Spaanse vleeswaren, paté en koud soepje
Breugelbordje
4,98 €/p
Tortellini met spinazie en ricotta
5,98 €/p
Soepen
Nieuw:
Tomatensoep met balletjes
4,48 €/lt Authentiek handgerolde kroketten (6 soorten)
Kippenvelouté met fijne groenten
4,98 €/lt Noordzee garnaal kroketten, Abdijkaas Grimbergen kroketten,
Scampi Thai Curry kroketten, Kip kroketten,
Kreeftensoep
9,98 €/lt Wild Zwijn kroketten, Brussels Grondwitloof kroketten
Pompoensoep (veggie)
4,98 €/lt
www.sparfrooninckxlinden.be

Kaasplank

Charcuterieschotel

Kaasplank hoofdgerecht

9,98 €/p Charcuterie, kaas en salades*

Kaasplank dessert

6,98 €/p

250 gr/p verdeeld over 7 à 8 soorten			
150 gr/p verdeeld over 6 à 7 soorten

van 150 gr tot 250 gr/p verdeeld over 7 à 8 soorten

4,98 €/p tot 9,98 €/p

*Prijs afhankelijk van gewicht en soort

Afgewerkt met druiven en noten

Vleesgerechten

Klaar om te bakken
Hertenmedaillon (200 gr + saus)*
Everzwijnmedaillon (200 gr + saus) *
Eendeborstfilet (250 gr + saus)*
Chateaubriand van wit-blauw Belgisch (250 gr + saus)*

Kant-en-klare bereidingen
13,98 €/p
8,98 €/p
7,98 €/p
9,98 €/p

met keuze van: boschampignonsaus, portosaus, archiducsaus, sinaasappelsaus ‘Royal’, of
graanmosterdsaus

*GRATIS: krieltjes in de schil gebakken 250gr/p

Ovenschotels
Varkens Orloffgebraad
Kalkoen Orloffgebraad
Promo Kerstmis 9 met kaassaus
*met keuze van: kaassaus, champignonsaus

Visgerechten

Tongrolletjes met zalm
Gebakken kabeljauwhaasje
Gebakken zalmhaasje
met keuze van: roze pepersaus, Oostendse vissaus, kreeftensaus

Vispannetje
Scampi in duivelsaus

Suggesties

Varkensfiletgebraad
Varkenshaasje
Promo Nieuwjaar 9 met archiducsaus
Kalkoengebraad
Promo Kerstmis 9 met sinaasappelsaus
Gevuld kalkoengebraad

13,98 €/kg
18,98 €/kg
16,98 €/kg
16,98 €/kg
14,98 €/kg
18,98 €/kg

Gevulde Mechelse Koekoek filet

19,98€/kg

met gebakken appeltjes en veenbessen

met keuze van: champigonsaus, peperroomsaus, groentensuprèmesaus, sinaasappalsaus,
mosterdsaus ‘De Ster’ , archiducsaus en Pineau des Charentes

13,98 €/kg Stoofpotjes
16,98 €/kg Wildstoofpotje		
14,98 €/kg Promo Nieuwjaar 9
Kalfsstoofpotje op grootmoeders wijze
Stoofpotje van varkenswangen
met kriekbier en peperkoek

Stoofpotje van eend en kalkoen
met Pineau des Charentes

22,98 €/kg
23,98 €/kg
23,98 €/kg
17,98 €/kg
23,98 €/kg

Appeltjes met veenbessen
1,98 €/st
Witloof in spekjasje (5 st)
7,98 €/st
Boontjes in spekjasje (5 st)
5,98 €/st
Groentenkrans schotel (4 pers)
9,98 €/st
Spruitjes met spekjes, wortel, prinsessenbonen en
gegratineerde bloemkool (enkel opwarmen microgolf)

21,98 €/kg
19,98 €/kg
14,98 €/kg
20,98 €/kg
18,98 €/kg

Aardappelbereidingen
Aardappelgratin (om te gratineren)
7,98 €/kg
Gegratineerde aardappelgratin( om op te warmen )
Natuur 			450gr		 5,48 €/p
Mediteraanse gratin
450gr		
5,98 €/p
Aardappelpuree natuur (500 gr of per kg)
6,48 €/kg
Fijne kruidenpuree 		
450 gr
3,98 €/p
Pompoenpuree 			
450 gr
3,98 €/p
Pastinaakpuree 			
450 gr
3,98 €/p
Puree met spekjes en ui
450gr
3,98 €/p
Krieltjes in de schil gebakken 600gr
4,78 €/p

Om uw bestellingen met de beste zorg te kunnen voorbereiden vragen wij u, om tijdig te bestellen.
Bestellen vanaf vrijdag 11 December om 10u
dinsdag, woensdag, donderdag; vrijdag van 10 tot 18u
zaterdag, zondag vanaf 9 u
Bestellingen worden enkel in de Pop-up feeststore (naast de winkel) genoteerd
Er worden geen bestellingen aangenomen in de winkel zelf of per telefoon of mail
De laatste besteldag voor uw Kerstfeest is dinsdag 22 december 2020.
De laatste besteldag voor uw Nieuwjaarsfeest is dinsdag 29 december 2020. (maandag gesloten)

FROONINCKX - LINDEN

