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

Nieuwsbrief
Het wildseizoen nadert zijn einde en de jaarwisseling komt eraan! In deze Nieuwsbrief kijken wij al uit naar 2019. We feesten in januari graag nog even verder aan
tafel. Daarnaast bieden de leerlingen van de 2de graad ook een bistroformule aan.
De bakkers stellen een pakketje snoepgoed samen in het thema Sinterklaas. Bestel
nog snel voor de Sint over de daken loopt.

Het Feestmenu is verkrijgbaar op maandag, donderdag en vrijdag
Van 10 januari 2019 t.e.m 8 februari 2019
Degustatiehapjes
~~~~~
Gerookte Oosterschelde paling/ groene appel / Hang-op /
aardappelkroepoek / kruidenmayonaise
~~~~~
Schelvis / prei & witloof / gepocheerd hoeve eitje / beurre blanc met vanille
~~~~~
Filet van Mechelse Koekoek / kalfszwezerik / peterselie / bladerdeeg /
Jus van gevogelte / beuken- & distelzwam
~~~~~
Chocoladewandeling
39 euro
Aangepaste wijnen
+ 12 euro

Bistrokaart 1
De kaart is te verkrijgen op maandag, dinsdag en donderdag
Van 8 januari 2018 t.e.m. 15 februari 2019

Voorgerechten
Licht gepekelde zalm met dille en sinaasappel

€9

Franse uiensoep met diablotins

€3

Met wijngaardslakken gevulde champignons en lookboter

€9

Hoofdgerechten
Haantje in wijnsaus met gebakken aardappeltonnetjes

€ 12

Gebakken kalfslapje, picklesroomsaus, witloofsla en fijne frieten

€ 12

Zalmmoot in de oven gebakken, spek, gestoofde prei en vleesjussaus

€ 12

Nagerechten
Sabayon geparfumeerd met Grand Marnier

€4

Panna cotta met vruchtencoulis

€3

Reservaties via Ons Restaurant op onze website
www.campuswemmel.be
Ter herinnering
Bistro 1

8 januari 2019 t.e.m. 15 februari 2019

Wintermenu

10 januari t.e.m. 8 februari 2019

Spaghettifestijn

25 januari 2019

Schelp – en schaaldieren

18 februari 2019 t.e.m. 22 februari 2019

Champagnemenu

14 maart 2019 t.e.m. 29 maart 2019

Benefietdiner

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

Bistro 2

23 april 2019 t.e.m. 28 mei 2019

Binnenkort te reserveren via onze website
www.campuswemmel.be
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