FON D U E , B U FFET
& CH A RC UTER IE
HOE BESTELLEN?
in onze winkel
Nationalestraat 106
2000 Antwerpen
www.gyselsantwerpen.be
per telefoon
Tel. 03 232 33 91
MA – DI – DO – VR 08:30 – 18:30
ZO & WO gesloten & ZA 08:00 – 18:00

F O NDUE S
Gemengde fondue — 10 € pp
Heerlijke fondue van mager
vlees. De helft bestaat uit malse
rundsblokjes, varkensfilet en
kipfilet. De andere helft bestaat uit
lekkere gehaktballetjes, waaronder
spekballetjes.
Rundfondue — 14,5 € pp
Dit is 100% rundsfilet, malser
kunnen we u niet bieden.
Chineese fondue — 11 € pp
Carpaccio van runds-, kalfs- en
kipfilet.
Vergeet je sausjes niet! Keuze uit
koude sausjes: honing-mosterd,
look, BBQ, curry, cocktail en
tartaar. Alsook warme sauzen:
béarnaise, peperroomsaus of
champignonroomsaus.

G R O ENT E NBUFFET
Groentenbuffet (vanaf 4 personen)
— 4,8 € pp
Assortiment van verse groenten
en salades: gepelde tomaten met
honing-mosterddressing, vers
geraspte worteltjes, verse boontjes
met spek en ui, pasta pesto, salade
van rode biet, aardappelsla en
gemengde sla. Hierin zitten ook de
nodige sausjes, warm en koud.
Garnering op schotel: 0,50 euro pp
Gourmet en fonduestelletjes bieden
we gratis aan, mits een kleine
waarborg.

CHARCUT E RI E
Charcuterie, mooi gegarneerd op
een schotel. Telkens 7 verschillende
smaken.
• Standaarddegustatie — 7,8 € pp
Filet d’Anvers, Filet de Sax,
beenhesp, jonge kaas, salami,
paté van de chef, vleessla en
rundspréparé
• Italiaanse sensatie — 9,3 € pp
San Daniele ham, San Martino,
Sopressa, Mortadella, Finochiona,
Panchetta en zongedroogde
tomaatjes
• Effe smeren — 6 € pp
vleessla, runds-préparé, kip curry,
bouillie sla, garnaalsla, beenhesp
en belegen kaas
• Kaasschotel — 7,8 € pp
Camembert Rustique, Delice de
Bourgogne, Brugge Abdij, zachte
Brie, Westmalle Abdij, belegen
Oudendijk en Maredsous
• Kaaschotel smaakpallet — 8,5 € pp
Roquefort, Cambozola,
Rochebaron, Délice de
Bourgogne en Camembert
Rustique
• Receptiebrood — 42 €, 1,1 € per
extra sandwich
35 mini sandwiches: préparé,
vleessla, kip curry, ossegerookt,
beenhesp, belegen kaas en Filet
de Sax

