Puur # Fris # Beleving # Hoeven

Wij serveren ook een heerlijke asperge menu. Wij zorgen voor heldere instructies bij aflevering van de
bestelling.
Brood | Gerookt zeezout | Gekarameliseerde boter
Paprika velouté | Kikkererwt | Asperge | Knoflook
Asperge Carbonara | Buikspek | Parmezaan | Peterselie
Of
Asperge | Zeebaars | Parmezaan | Peterselie
Passievrucht | Pure chocolade | Karamel | Asperge
Friandises
,Menu | Brood | Paprika | Asperge buikspek/Zeebaars | Passievrucht | Friandises

27,50

Prijzen p.p. personen en incl. vervoer (Halderberge, Etten-Leur, Roosendaal, Breda)
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Puur # Fris # Beleving # Hoeven

Huiswijnen
Porto Seguro| Touriga Nacional | Portugal
Terra Linda | Chardonnay | Spanje
Wijnarrangement 4 gangen
Wijnarrangement 5 gangen

12,50
12,50
16,00 (+ 5,00 statie geld)
20,00 (+ 5,00 statie geld )

Lekker voor bij de borrel
Pata Negra
5 kazen | Fromagerie Guillaume
Oesters | 6 stuks | Rode wijn vinaigrette

14,00
14,00
16,50

Hoe werkt het?
Onze Dinner Service is te bestellen op donderdag, vrijdag en zaterdag. Mocht u het menu zondag
willen nuttigen, dat kan maar het menu word dan zaterdag geleverd. Wij werken uitsluitend met
dagverse producten dus u kunt onze menu’s makkelijk 2 dagen gekoeld bewaren. Wij kunnen het bij
u thuis bezorgen of u kunt het komen ophalen.
• U kunt vooraf telefonisch of per email bestellen ten minste 1 dag vooraf
• Graag vermelden: naam, adres en telefoonnummer en eventuele allergieën of dieetwensen
• U ontvangt een bevestiging per app met betalingsverzoek
• De gerechten zijn voorzien van een handige instructie
Tip

Wilt u de horeca ondersteunen kunt u ook alvast een dinerbon aanschaffen bij ons of een van onze
collega restaurants.
Voor nu wensen we u een goede gezondheid toe! Wij hopen natuurlijk dat wij over niet al te lange
tijd u weer kunnen verwelkomen in ons restaurant.
Met culinaire groet,
Walter en Vivian & Team van Restaurant Pouwe
T 0165 854 008 E info@restaurantpouwe.nl
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