G O ! C a m p u s We m m e l

Nieuwsbrief
De eerste menukaart zit er bijna op. Wij stellen U graag het Wildmenu voor.
Elke dinsdagmiddag van november serveren onze leerlingen de Dagschotel met verschillende menu’s.
In samenwerking met De Campusvrienden vzw, Vriendenkring van de school, bieden
we op 23 november 2018 een Italiaans buffet aan.

Wildmenu
Van 5 t.e.m 30 november 2018
AVONDDIENST op 29 november 2018 én 6 december 2018!
Degustatiehapjes
~~~
Velouté van aardpeer / Gerookte eendenborst / schuim van spinazie / crumble van ui
~~~

St-Jacobsnootje uit “Dieppe” / Ganzenlever / Pompoen / Galette “Breton”
~~~
Fazantenfilet / kervelwortel / girollen / witloof / amandelkroket / saus met Chivas wisky
~~~
Bavarois van kastanjes / Stracciatella ijs / sponscake / Framboos

€ 41
Aangepaste wijn € 25 - Bobformule 15 euro

Suggesties: € 17 / persoon - gerechten enkel per 2cts
Hazenrug met wildgarnituur en poivrade saus
Fazant op Brabantse wijze
Al onze gerechten uit het wildmenu zijn ook afzonderlijk te verkrijgen.
Meer info op onze website, zie Actuele kaarten.

Reservaties via Ons Restaurant op onze website
www.campuswemmel.be

De Dagschotel op dinsdag
6 november 2018

27 november 2018

Eieren ‘Chimay’

Uiensoep op Franse wijze

~~~

of

Stoofvlees op Vlaamse wijze

Toast champignon met lookboter

Gemengde sla en frieten

~~~
Kalfslapje op Weense wijze
Gebakken aardappeltonnetjes

13 en 20 november 2018
Mosselvelouté met fijne reepjes groenten/
bieslook en munt

€ 18 excl. dranken
Telkens 16 plaatsen!

~~~
Gebraden kip

Reserveer via onze website!

Appelcompote
Luciferaardappelen

Italiaans buffet
23 november 2018 - vanaf 18u.
Italiaanse fijne vleeswaren, rucolaslaatje en tapenade
˜˜˜
Pasta Trilogie
˜˜˜
Tiramisu ‘Campusvrienden’ of Panna Cotta met rode vruchtencoulis
€ 15,00
Ter herinnering
Wintermenu

7 januari t.e.m. 8 februari 2019

Champagnemenu

19 februari t.e.m. 9 maart 2019

Benefietdiner

23 en 24 maart 2019 (i.s.m. De Campusvrienden)

Schelp– en schaaldieren

12 maart 2019 t.e.m. 16 maart 2019

Binnenkort te reserveren via onze website

GO! Technisch Atheneum Campus Wemmel
Bakkerij– en Hotelschool
Zijp 14-16
1780 Wemmel
Telefoon: (02) 456 01 01
Telefoon: (02) 456 01 12
E-mail: hotelschool@campuswemmel.be

