AFHAAL
OUDEJAARSAVOND
MENU € 60
TEASERS
TONIJN - wasabimayo - komkommer - zeewiersalade - Oosterse vinaigrette
RUND tartaar - parmezaancrème - mosterdzaadjes - bieslook
GARNAAL - aardappel - geroosterde bloemkool - mousseline - kappertjes
BUIKSPEK brasvar gelakt - wortelstructuren
DINNER
ZALM, TONG, SCAMPI - schaaldierensaus - prei - groene kruiden
COQUILLE - zwarte pasta - dashi blanke boter - gepofte tomaat - zeekraal
“broodje & hoeveboter inbegrepen”

HERTENKALFFILET - grand veneursaus - pompoencrème eindejaarsgroenten - truffelkroket
SWEETS
CHOCOLADE - hazelnoot - sinaas - mandarijn
COOKIES friand & kokosrotsje
Wij werken met één gastronomische menu,
enkel de volledige menu is verkrijgbaar

SAVE WATER DRINK WINE

APERO

LE PETIT NOIR wit

50CL = 2 à 3 glazen
PICON WITTE WIJN 50CL

€ 12

COSMOPOLITAN 50CL

€ 16

frisse witte wijn, niet gerijpt op eik,
subtiel van fruit, 100% chardonnay
JANE VENTURA wit bio

grey goose vodka, cointreau, veenbes, limoen
AVANTE 50CL

elegant en kruidige wijn
MIRONE rosé

€ 15

grey goose, gember, limoen, vlierbloesem
MOCKTAIL 50CL

€9

citrussoorten, gember, frisse kruiden
BEER JULIA THE BIRTH 33CL

€ 3,5

UN MOMENTO DE CAVA BRUT 75CL

€ 12

€ 14

fijne complexe aroma’s, vol, fruitig,

€ 15

bombay gin, citrus, gember, frisse kruiden
ELDERFLOWER MOSCOW MULE 50CL

€9

€ 10

licht - fris - fruitige wijn uit Spanje

MENU KIDS € 16
kippenspiesje & worstenbroodje
***
Vol au vent met frietjes of puree
***
Chocolademousse & snoepjes

KRESSMAN rood grande réserve

€ 11

elegante fruitige wijn, mooie blend,
makkelijk inzetbaar, vol van smaak
URBEZO Crianza bio
zuiderse blend, rijke smaakstructuur,
lange afdronk

PRAKTISCH
Onze menu is eenvoudig op te warmen, bij uw bestelling krijgt u een blad met duidelijke instructies
BESTELLINGEN
Kunnen tot 26/12 doorgegeven worden (tenzij we ons maximum aantal bereikt hebben)
Graag via mail : info@solmuna.be of 056700923
(bestelling is pas definitief als u ook een bevestiging van ons ontvangt)
AFHALEN
Oudejaarsavond 31/12 tussen 15u en 18u @ Solmuna • St Amandusstraat 4 • 8540 Deerlijk
BETALEN
Cash / bancontact

€ 14

