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LOLO FOOD & PASSION - EINDEJAARSMENU 2021 

 

Assortiment warme hapjes Prijs per assort. 

- Gevulde kastanjechampignon met kruidenboter & gerookte filet d’Anvers 

12.00 € 
- Luxe-croque met Italiaanse ham & truffel tappenade 

- Bladerdeegroulade met vulling van kruidig gehakt 

- Quiche met zalm & gebraiseerd Belgisch grondwitloof  

Voorgerechten Prijs per portie  

- Vitello tonnato van gerookte makreel 17.50 €  

- Cocktail “Tijd van toen” met zalm Belle-vue, gepocheerde garnalen & cocktail saus   17.50 €  

- Cannelloni met vulling van buffelricotta en Italiaanse gamberoni 17.50 €  

- Halve kreeft Belle-vue met huisgemaakte mayonaise & cocktail saus 30.00 €  

 

Al de voorgerechten serveren we met brood & boter (2 stuks) 

Soepen Prijs per liter 

- Tomatenroomsoep met balletjes  8.50 € 

- Soep van butternut-pompoen met toetsen van hazelnoot & gember 7.50 € 

 

Al de soepen serveren wij met brood & boter (2 stuks) 

Hoofdgerechten Prijs per portie 

- Suprême van parelhoen “Florentine” met curry, brunoise van Jonagold & in oud Port 
gemacereerde rozijnen en wintergarnituur 

24.00 € 

- Vispannetje met al het lekkers uit de Noordzee 24.00 € 

- Pot-au-feu van hertenkalf met zilveruitjes, bosbessen en kastanjechampignon & 
wildgarnituur 

26.50 € 

- Kalfsstoofpotje op Brabantse wijze met Faro bier van “Boon”, gekarameliseerd witloof & 
gerookt buikspek & wintergarnituur 

26.50 € 

 

als garnituur bij het hoofdgerecht serveren we naar keuze  

- Aardappelrösti(5 stuks) 

- Aardappel mousseline 

- Pilavrijst 

Nagerecht Prijs per persoon 

- Feestelijk ijstaartje met vanille & chocoladesaus  

- Assortiment mini-patisserie (Miserable, Javanais & Bavarois) 

9.00 € 

9.00 € 

http://www.cheflolo.be/
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Algemene info & voorwaarden 

o Op al onze offertes & prijslijsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U kan deze vinden op onze 

website of aanvragen via email. 

o Deze prijzen zijn inclusief 6% BTW (21% voor de kreeft).  

o Prijzen zijn inclusief levering aan huis binnen een straal van 25 km vanuit Halle en alle goederen worden bij levering 

contant of via payconicq afgerekend.  

o Bestellingen voor Kerstmis moeten ten laatste gebeuren op vrijdag 17 december 2021. 

o Bestellingen voor Nieuwjaar moeten ten laatste gebeuren op vrijdag 24 december 2021. 

o Leveringen zullen plaatsvinden op 24 december en 31 december tussen 09u00 en 16u00. Wij geven u ongeveer 

een idee wanneer we langskomen. 

o Bestellen kan via email: offerte@cheflolo.be  

 

 

Chef LoLo en zijn team wensen u een zalig Kerstfeest en het allerbeste voor 2022! 
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