
Eindejaarsmenu Café Kennedy 
 

• Apero 

• Ovenhapjes (6 stuks pp)      5€ pp 

 met vis/kip/kaas  

• Koude hapjes (6 stuks pp)      6€ pp 

 Mousse van zalm met garnituur 

 Witloofblaadjes met garnalen of eiersalade 

 Miniwrap van kip met kaas en groene curry  

• Voorgerechten 

  Tomatenroomsoep met balletjes     6€/liter 

  Witloofroomsoep met ricotta en bieslook    8€/liter 

  Huisgemaakte everzwijnpaté met uiconfituur, koekjes en salade 14€ pp   

• Hoofdgerechten 

  Hertengebraad met warme groenten     28€ pp 

  Varkenshaasje met warme groenten      18€ pp 

  Kalkoenrollade met witloof/champignons/mozarella/warme groenten 20€ pp 

 Tongrolletjes met warme witte wijnsaus en fijne groentjes  22€ pp 

 

(keuze uit puree, kroketjes, handgesneden frietjes, gratin dauphinois, rijst of pasta) 

(alle hoofdgerechten te verkrijgen met archiduc-, peperroom-, jager- of portosaus) 

(extra groentjes: +4€) 

 

 

 

• Kids 

  Koninginnenhapje       8€ pp 

  Balletjes in tomatensaus      8€ pp 

• Desserts 

  Eindejaarsgebak/Tiramisu/Chocomousse    4€ pp 



Op aanvraag 

Koud buffet aan 25€ bestaande uit: 

- Kip 

- Zalm 

- Tomaat garnaal 

- Meloen met gandaham 

- Aspergerolletjes 

- Aardappelsalade 

- Gebraad 

- Rosbief 

- Mimosa/Russische eitjes 

- Sauzen (cocktail, mayonaise, ketchup, ...) 

- Groenten (sla, tomaat, tomatensalade, wortelen, 

koolsalade, radijsjes, aardappelsalade, rode koolsalade, ...) 

 

- Heilbot       + 2,5€ pp 

- Tonijn perzik      + 2,5€ pp 

- Pasta en pastasalades     + 2,5€ pp 

- Paté met uiconfituur en koekjes    + 5€ pp 

- Fruit en fruitsla      + 5€ pp 

- Eindejaarsgebak/Tiramisu/Chocomousse   + 5€ pp 

- Kaasplankjes      + 10€ pp 

 

Gourmet-, fondue- of barbecue pakketten ook beschikbaar op aanvraag! 

 

Deze menu’s zijn minimaal 4 dagen op voorhand te reserveren (uiterlijk op 20 december voor 

kerstavond en kerstdag - uiterlijk op 27 december voor nieuwjaarsavond en nieuwjaarsdag) 

Info: bij Colin of Sofie via www.cafekennedy.be/contact 

of via messenger naar Colin Van De Ginste 

of via sms naar het nummer 0471 53 03 80. 

 

Wil je je vriend of vriendin verrassen? Laat het ons weten... 

Wij maken ook biermandjes voor de heren (voornamelijk) 

of verwenmandjes voor de dames... 

 

 

Prettige Feesten aan iedereen! 
 

http://www.cafekennedy.be/contact

