
Grill District

Afhaaladres:

Ruggebeekstraat 6

9620 Zottegem

Reserveren:

Liefst via email naar:

 info@grilldistrict.be 

of telefonisch:

0468/00.08.05 of 0476/64.15.69

Reservatie is pas definitief na bevestiging en 
betaling op reknr. BE69 0689 3484 2678

Afhalingen mogelijk tussen 11u00 & 17u00  op 24/12 
en  31/12

De bestellingen voor Kerst dienen geplaatst te 
worden vóór 16/12 en de bestellingen voor Oudejaar 

vóór 23/12

Alle prijzen zijn per persoon en BTW inbegrepen

KERST/OUDEJAAR MENU
50 euro pp

2 hapjes naar keuze

soep (bisque +4 euro)

Voorgerecht naar keuze

Hoofdgerecht naar keuze

Dessert (waarborg 2 euro)

ENKEL TIJDENS KERST
20 euro pp, vanaf 6 personen

Gevulde kerstkalkoen met kroketjes,           
wintergroentjes en archiducsaus

ENKEL TIJDENS        
OUDEJAAR

44 euro pp

Kreeft met pasta salieboter en limoen

KIDSMENU
13 euro pp

Balletjes in tomatensaus met puree of

Kip, appelmoes en kroketjes

Chocomousse

Grill District
Catering

Wij wensen jullie prettige 
eindejaarsfeesten!

Kristof & Stéphanie en 
Kim & Kim
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BIJGERECHTEN
pp

Rosemarijnpatatjes: 3,00 euro

Koude groentjes: 3,50 euro

Warme groentjes: 4,00 euro

Lorem ipsum

SOEP
0,5 liter pp

Witloofsoep met zure room, grijze garnalen 
en bieslook: 3,50 euro

Bisque van kreeft: 7,50 euro

DESSERT
5,00 euro pp, waarborg 2 euro pp

Mousse van braambes met witte chocolade

Panna cotta van mango met aardbei

HOOFDGERECHT
24,00 euro pp

Hertekalf met winterse groentjes, rode wijn-
saus en gratin

Zeebaars, kokkels, mousseline, uiencréme en 
dashi

Lorem ipsum

KAASSCHOTEL
18,95 euro pp, waarborg 20 euro

Vlaamse Ardennen kazen, fruit + brood

Zin in een lekker bijpassend      
wijntje?

Wit: Indaba Chardonnay / 9,90€
Rood: Indaba Merlot / 9,90€

Bubbel: E&P sparkling brut chardonnay / 12,90€

HAPJES
7,00 euro voor 2 stuks

Oester met topping

Verse tonijn op Thaise wijze

Gerookte eendenborst met granaatappel en 
vijg

Macaron met ganzenlever, mango en Dolce 
zero

SCHOTELS
pp, sauzen inbegrepen

Gourmet vlees: 14,50 euro

Gourmet deluxe vlees-vis: 20,50 euro

Kindergourmet: 10,00 euro

Fondue vlees: 13,50 euro

Fondue kind: 9,00 euro

VOORGERECHT
Coquilles, garnaalsaus, crumble van spek en 

noten: 13 euro

Vitello Tonnato: 12 euro
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