MENU € 48

WEEKEND TAKE AWAY
20-21-22 + 27-28-29 November

HAPJES

APERO

Coquille • dashi • granny smith • pijpajuin
Aubergine gegrild • gekonfijte ui • parmezaan
Presa • hazelnootvinaigrette • aioli • amandel

50CL = 2 à 3 glazen

VOORGERECHT

PICON WITTE WIJN 50CL

€ 12

COSMOPOLITAN 50CL

€ 16

AVANTE 50CL

€ 15

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

€ 15

BLOODY MARY 50CL

€ 16

PINA COLADA 50CL

€ 16

MOCKTAIL 50CL

€9

UN MOMENTO DE CAVA BRUT 75CL

HOOFDGERECHT
Iberico pluma • Thai black pepper •
seizoensgroenten • knolselderpuree
of

LE PETIT NOIR wit
subtiel van fruit, 100% chardonnay
JANE VENTURA wit bio
elegant en kruidige wijn
MIRONE rosé
KRESSMAN rood grande réserve

DESSERT

makkelijk inzetbaar, vol van smaak

€ 12

Framboos • witte chocolade • basilicum

Balletjes in tomatensaus • frietjes of puree
Chocolademousse
Snoepjes

€ 10

licht - fris - fruitige wijn uit Spanje

€ 3,5

kippenspiesje & worstenbroodje

€ 14

fijne complexe aroma’s, vol, fruitig,

elegante fruitige wijn, mooie blend,

MENU KIDS €16

€9

frisse witte wijn, niet gerijpt op eik,

Zeebaarsfilet

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

Pladijsfilet • romescosaus •
M’hamsa couscous met fijne groenten
“ broodje & hoeveboter inbegrepen”

SAVE WATER & DRINK WINE

URBEZO Crianza bio

€ 11

€ 14

zuiderse blend, rijke smaakstructuur, lange afdronk

BESTELLEN
Via mail of telefoon
056700923 - info@solmuna.be
Graag voor woensdag 18u, hierna kunnen we
niet garanderen of het nog mogelijk is.
(bestelling is pas definitief als u van ons een
bevestiging ontvangt)
AFHALEN
Vr en za tussen 17u en 18u
Zo tussen 11u en 11u30

À LA CARTE

HOOFDGERECHTEN
IBERICO PLUMA

€ 22

PARELHOENFILET

€ 19

HERTENKALFFILET

€ 24

iberico ham, chorizo, salchichon, Sarassa olijven,

WILDSTOOFPOT

€ 18

manchego, tapenade & handgemaakte grissini

ZEEBAARSFILET

€ 21

KONINGSGARNAAL gepeld 6st

VISPAN met verschillende verse vissoorten € 19

FINGERFOOD TO SHARE
SPANISH GOODIES 4-5p

€ 19

€8

chilimayo, tomaat, kruiden
FRANSE OESTER “Fines de Claires” 6st € 18
natuur geopend op grof zout met citroen

+ SAUS EN SEIZOENSGROENTEN

Presa carpaccio • hazelnootvinaigrette •

3 HAPJES € 7,5

gratin / knolselderpuree / amandelkroketten / rösti
€ 15

aioli • rucola • parmezaan • amandel

Coquille • dashi • granny smith • pijpajuin

Gegrilde groenten • gekonfijte ui •

Aubergine gegrild • gekonfijte ui • parmezaan

rucola • pijnboompitten • parmezaan

Presa • hazelnootvinaigrette • aioli • amandel

+ AARDAPPELGARNITUUR NAAR KEUZE

VOORGERECHTEN

Vispannetje • schaaldierensaus • prei •

€ 13

€ 14

garnaaltjes • groene kruiden
Pladijsfilet • romescosaus •

€ 15

M’hamsa couscous met fijne groenten
“voorgerechten zijn voorzien van een broodje & hoeveboter”
BESTELLEN
Via mail of telefoon
056700923 - info@solmuna.be
Graag voor woensdag 18u, hierna kunnen we niet
garanderen of het nog mogelijk is.
(bestelling is pas definitief als u van ons een
bevestiging ontvangt)
AFHALEN
Vr en za tussen 17u en 18u
Zo tussen 11u en 11u30

SWEETS
Framboos • witte chocolade • basilicum
Chocoladebol - crème brulé - hazelnoot

€8
€ 7,5

