Nieuwsbrief

GO! Campus Wemmel
www.campuswemmel.be

Didactisch restaurant

Norrland

Oktober 2019

De eerste periode zit er al op. Even tijd om uit te rusten tijdens de herfstvakantie!
Wij kijken al uit naar het Wildmenu en in de Bistro serveren we nieuwe gerechten.
De bakkersoven levert ons veel lekkers. En de Campusvrienden nodigen U uit op
hun Italiaanse avond.
Wildmenu
Hapje
Wildkroketje met mosterd
Cannelloni van ree en knolselder
***
Heldere bouillon van patrijs
***
Vlaswijting met aardpeer, dooierzwam
en blanke botersaus
***
Hert (filet)
met rode kool, krokantje van paddenstoelen,
aardappelsoes en saus op basis van Port
***
Baba au rhum, ananas, rietsuiker en vanille-ijs met munt
Klassieke gerechten ‘aan de kaart’:
Hazenrug met wildgarnituur en poivrade saus *
Fazant op Brabantse wijze *

Menu
€ 41
Met aangepaste
wijnen
€ 25
BOB-formule
€ 15
Avonddienst op
donderdag
14/11 en 21
om 18.30u.!!!

17 euro/persoon
17 euro/persoon

* gerechten enkel per 2cts

Bistrokaart
Voor- en tussengerechten
Tartaar van zalm en gerookte zalm
Tomaat met grijze garnalen
Licht pikant soepje van paprika, chilipeper en pastinaak
Gratin van witloof met ham en kaassaus
Hoofdgerechten
Steak met roquefortsaus, slaatje en fijne frieten
Varkenshaasje, gebraiseerd witloof, Belgische picklessaus
en gebakken aardappeltonnetjes
Gestoomde pladijsfilet, fijne groentjes, kasteelaardappelen
en graanmosterdsaus, en gekookte aardappeltonnetjes
Nagerechten
Sabayon geparfumeerd met Grand Marnier
Sinaasappel op z’n Turks en chocoladeroomijs

€
€
€
€

10
11
3
8

€ 13
€ 12
€ 12
€4
€4
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Bakkerij
Op maandag, dinsdag en vrijdag van 13.30u. tot
15.30u. vindt U heel wat lekkers in onze
bakkerswinkel. Het aanbod staat op onze
website en zal maandelijks aangepast worden.
Er zal ook steeds een gevarieerd aanbod zijn aan
wit en bruin brood, pistolets en sandwiches.
Voor
speciale
bestellingen
(verjaardagstaarten,
grote
hoeveelheden,
dessertenbuffet …) stuurt U een mailtje naar
hotelschool@campuswemmel.be

Evenementen i.s.m. De Campusvrienden vzw
Italiaanse avond
22 november 2019
Kerstmarkt
19 december 2019
Kaas – en wijnavond
24 januari 2020
Gastronomische brunch
22 maart 2020
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
Website: www.campuswemmel.be
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