Midi to share box!
Te bestellen vanaf 2 personen.
Elke week op do t/m zo kunt u van ons eten genieten lekker bij u thuis.
Deze box is te bestellen van 26 februari t/m 26 maart
Het combineren van de Midi box en Midi vega box (pagina 2) is NIET mogelijk.
Box prijs 65,- (2 pers)

Bezorgkosten 5,-

Koude gerechten:
2 soorten brood | eenden rilette | citroen-bieslook boter | olijfolie | rookzout |
basilicum pesto
Rivierkreeft salade | venkel | appel | kappers | komkommer | rode ui
citroen vinaigrette
Runder tartaar | augurk | peterselie | kwartelei | truffel mayonaise
Panna cotta van bloemkool | noten crumble | blauwschimmel
Warme gerechten:
Quiche van pompoen en feta
Paddenstoelen bouillon | bosui | wortel | prei
Gestoofd rundvlees | champignon | wortel | ui | kriel
Gestoofde witvis | witte wijn | venkel | bospeen
Gebraiseerde spitskool | hangop van komijn | radijs
Cannelloni van spinazie en ricotta | tomatensaus | bechamelsaus
Iets zoets om te eindigen:
Lopende chocoladetaart | vanille saus | vruchten compote
Extra te bestellen
Een heerlijk flesje van wijnkoperij Bart
Wit/rood
Fles huiswijn 10Fles wijn 15,-

Z.o.z. voor de bestel informatie

Midi to share vega box!
Te bestellen vanaf 2 personen
Elke week op do t/m zo kunt u van ons eten genieten lekker bij u thuis.
Deze box is te bestellen van 26 februari t/m 26 maart.
Het combineren van de Midi box (pagina 1) en Midi vega box is NIET mogelijk.
Box prijs 65,- (2 pers)

Bezorgkosten 5,-

Koude gerechten:
2 soorten brood | tomaten tapenade | citroen-bieslook boter | olijfolie |
rookzout | basilicum pesto
Quinoa salade | cherrytomaat | pijnboompitten | olijven | komkommer | rode ui
citroen vinaigrette
Rouleau van rode biet | appel | mascarpone | perzik salade | balsamico
Panna cotta van bloemkool | noten crumble | blauwschimmel
Warme gerechten:
Quiche van pompoen en feta
Paddenstoelen bouillon | bosui | wortel | prei
Groenten stoofpotje | champignon | wortel | ui | kriel
Tofu en croute | bladerdeeg | sesam
Gebraiseerde spitskool | hangop van komijn | radijs
Cannelloni van spinazie en ricotta | tomatensaus | bechamelsaus
Iets zoets om te eindigen:
Lopende chocoladetaart | vanille saus | vruchten compote
Extra te bestellen
Een heerlijk flesje van wijnkoperij Bart
Wit/rood
Fles huiswijn 12,Fles wijn 17,Z.o.z. voor de bestel informatie

Midi to share box
De box is te bestellen voor do t/m zo tot 13:00 uur op de dag zelf.
De gerechten worden gekoeld aangeleverd met een kleine
bereidingswijze.
Geef in uw mail aan hoe laat u het eten wenst op te halen. Zo
kunnen wij overzicht 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.
LET OP! Wilt u bestellen voor 28 februari? Bestel dan uiterlijk
zaterdag 27 feb. Voor 00:00 uur. Bij uitzondering is het
afhaal/bezorg tijdstip dan tussen 14:00 en 16:00 uur.
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

