Midi bij u thuis!
Graag komen wij bij U langs, nu het bij ons even niet mag.
Elke week op do t/m zo kunt u van ons eten genieten lekker bij u thuis.
Dit menu is te bestellen van 14 januari t/m 31 januari
Menu prijs 30,-

Bezorgkosten 5,-

Met keuze uit
Voorgerechten:
Geitenkaas mousse | biet | peer | noten
OF
Forel mousse | biet | appel | forel eitjes | dille
Alle gerechten worden geserveerd met brood en boter
--Hoofdgerechten:
Procureur van het Iberico varken | bataat | wortel | laurier jus
OF
Bieten wellington | oesterzwam | wortel | port saus
--Nagerechten:
Chocola | peer | karamel | hazelnoot
OF
6 kaas soorten | chutney | vijgenbrood (+2,50)
Extra te bestellen
* Brood van Luuks bakkerij 4,50 (portie voor 2 pers.)
* Extra gang kaas 10,50 p.p.
*Gebakken krieltjes met ui en tijm 3,50 (portie voor 2 pers.)
Een heerlijk flesje van wijnkoperij Bart
Wit:
Fles huiswijn 12,Fles wijn 17,Rood:
Fles huiswijn 12,Fles wijn 17,Z.o.z. voor de bestel informatie

Midi bij u thuis:
Het menu is te bestellen voor do t/m zo tot 13:00 uur op de dag
zelf. De gerechten worden gekoeld aangeleverd met een
bereidingsadvies.
Geef in uw mail aan hoe laat u het eten wenst op te halen. Zo
kunnen wij verzicht houden over het aantal mensen per tijdstip
De gerechten kunnen op do t/m zo worden opgehaald of bezorgd
(in Groningen stad) tussen 16:00 en 18:00 uur. Voor het bezorgen
kunnen wij geen specifiek tijdstip aangeven. Wilt u graag dat wij
buiten de stad bezorgen, neem dan even contact met ons op.
Betaling zal ter plekke plaatsvinden per pin of contant (bij bezorgen
dragen wij geen wisselgeld bij ons, houd hier rekening mee).
Bestellen is mogelijk via info@brasseriemidi.nl
-

Vermeld daarbij graag het volgende:
Of het gaat om bezorgen of afhalen
Uw telefoonnummer
Bij bezorgen, het bezorg adres
Bij afhalen, hoe laat u wilt komen
Wij zien graag uw bestelling tegemoet

Folkingestraat 42
9711 JX Groningen
T: 050-5532158
E: info@brasseriemidi.nl
I: www.brasseriemidi.nl

