TAKEAWAY KERSTAVOND
MENU € 60
TO START “Dips to share”
Focaccia toast
humus - kikkererwt - gerookt paprikapoeder - olijfolie - citroen
Geroosterde auberginedip - frisse kruiden - granaatappel
DINNER
Spanish “pan de crystal” bread
*****
Buikspek brasvar gelakt - bulgursalade - wortelstructuren - zure room - bosui
*****
Coquilles gegrild - aardappelmousseline - zeekraal grijze garnalen - champignon - witte wijnsaus
*****
Fazant let - truffelsaus - pastinaakcrème - eindejaarsgroenten - veenbeskroket
SWEETS
Feestelijk kerstdessert “witte chocolade - frambozenmousse - citroencremeux”
Vers gebakken koekjes “madeleintje & chocolade nancier“

fi

fi

Wij werken met één gastronomisch menu.
De menu is verkrijgbaar voor kerstavond of kerstdag, op oudejaarsavond zijn we gesloten.

WIJN & BUBBELS

COCKTAILS

Speciaal geselecteerd voor ons kerstmenu

50CL = 2 à 3 glazen

APERO

PICON WITTE WIJN 50CL

€ 13

COSMOPOLITAN 50CL

€ 17

citrussoorten, gember, frisse kruiden

€ 19
€ 29

Levante - Valencia

€ 16

WIT
Jané Ventura 2020 - Vinyes blanques -

€ 16

MENU KIDS €16

€9

Kippenspiesje & worstenbroodje
***
Vol au vent met frietjes
***
Chocolademousse & snoepjes

Vodka, gember, limoen, vlierbloesem
MOCKTAIL MAURICE 50CL

Cava brut reserva de la música 2017 Les Danses 2018 rosé - brut nature -

vodka, citrus, gember, frisse kruiden
ELDERFLOWER MOSCOW MULE 50CL

€ 12

Jané Ventura - Catalunya

vodka, cointreau, veenbes, limoen
MAISON MAURICE 50CL

Un momento de cava brut

€ 15

Catalunya - Penedès
Mandolas Oremus 2018 - Vega Sicilia

€ 29

ROOD
Teo lo Reyes 2019 - Ribera del Duero

€ 17

Petalos 2019 - Palacios - Bierzo

€ 25

Sela 2018 - Bodegas Roda - Rioja

€ 29

fi

fi

PRAKTISCH
Onze menu is heel eenvoudig op te warmen, bij uw bestelling krijgt u een blad met duidelijke instructies.
BESTELLINGEN
Kunnen tot 17/12 doorgegeven worden (tenzij wij ons maximum aantal bereikt hebben)
Graag via mail : info@solmuna.be of 056700923
(bestelling is pas de nitief als u ook een bevestiging van ons ontvangt)
AFHALEN
Kerstavond 24/12 tussen 16u en 18u30 @ Solmuna • St Amandusstraat 4 • 8540 Deerlijk
BETALEN
Bancontact of cash

