
    
 

Deze informatie is slechts indicatief. Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het 

bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld. 

Voor een up-to-date en correcte prijsofferte dient u steeds feestzalen Familia te contacteren.  
 

Alle bestellingen zijn af te halen bij Feestzaal Familia – Kleinmannekensstraat 4 – 2580 Putte 

Bestellingen tijdig doorgeven op het nummer: 015/75 59 56 

Afhaalgerechten 
Carpaccio van hinde met olijfolie en rucola € 9 

Artisanale garnaalkroketten 2st.  € 10 

Duo van wildpastei met frambozen litchy konfijt € 9 

Kroketten van tijgergarnalen en rode curry 2st € 11 

Scampi’s in curry en kokosroom € 12 
 

Tomatenroomsoep met balletjes € 6 per l 

Butternutpompoensoep met Gandaham en koriander € 7 per l 

Kreeftenroomsoep € 10 per l 

 

Wildstoverij met garnituur € 16 

Varkenshaasje in mosterdsaus € 14 

Hertenfilet met jus van wild en wintergarnituur € 22 

Noordzeetongfilet op Normandische wijze € 23 

Vispannetje € 19 

Koolvisfilet met fijne groentjes en tuinkruiden € 15 

Kabeljauwhaasje met prei en witte wijnsaus € 21 

Gegratineerde Canadese kreeft met tuinkruidenboter Dagprijs 

Kreeft Bellevue Dagprijs 

Op vraag ook verkrijgbaar: Ierse ribeye, graangevoederd € 45 per kg 
 

Bordje zoete lekkernijen € 7 

Fantasie van chocolade € 7 

 

  



    
 

Deze informatie is slechts indicatief. Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het 

bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld. 

Voor een up-to-date en correcte prijsofferte dient u steeds feestzalen Familia te contacteren.  
 

Alle bestellingen zijn af te halen bij Feestzaal Familia – Kleinmannekensstraat 4 – 2580 Putte 

Bestellingen tijdig doorgeven op het nummer: 015/75 59 56 

Feestmenu’s (enkel meeneem) 
Kerstmenu op 24 en 25 december 

 

Hapjes 

* 

Scampi’s met fijne groentjes en wittewijnsaus 

Of  

Wildkroketten 

* 

Velouté van knolselder en gerookte eend 

* 

Traag gegaarde kalkoenfilet met portosaus en seizoen groenten 

* 

Kerstdessert 

€38 per persoon 

  



    
 

Deze informatie is slechts indicatief. Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het 

bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld. 

Voor een up-to-date en correcte prijsofferte dient u steeds feestzalen Familia te contacteren.  
 

Alle bestellingen zijn af te halen bij Feestzaal Familia – Kleinmannekensstraat 4 – 2580 Putte 

Bestellingen tijdig doorgeven op het nummer: 015/75 59 56 

Feestmenu’s (enkel meeneem) 
Oudjaar op 31 december 

 

Carpaccio van sint-jacobsvruchten met sesamdressing 

Of  

Wildkroketten 

* 

Pompoenroomsoep met gerookte zalmsnippers 

* 

Hertenkalffilet met wintergarnituur en wildsaus 

* 

Fantasie van chocolade 

€48 per persoon 

 


