
 

Een menu-tje voor de mama 
De samenstelling van dit menu zorgt er voor dat                        

de mama’s niks hoeven te doen !  
Iedereen kan dit menu op tafel toveren … hop hop papa’s !! 

 

 
Slaatje van gerookte zalm &  

gebakken scampi's met citrusvruchten 

*** 

Soepje van witte & groene asperges 

*** 

Parelhoenfilet 'orloff', boontjes met spek 

& gebakken krielaardappelen 

*** 

Lekkerlandbordje 

chocomousse-pannacotta-tiramisu  
crème brulée-éclair-appelcake 

 

Moederdagmenu 40 €  
 

Verkrijgbaar weekend 7 – 8 - 9 mei 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini-croissant, mini-chocoladebroodje, mini-Suisse 

3 harde broodjes & 2 sandwiches – Isigny boter 

Bordje charcuterie (hesp, gandaham, salami …) 

Bordje kazen (jonge kaas, kruidenkaas, brie …) 

Confituur van de mammie, choco, Eitje met spek 

Yoghurt met huisgemaakte granola, verse fruitsla, appelsapje 

American pancakes, appelcake … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoet ontbijt : koffiekoekjes, harde broodjes, confituur & choco 
yoghurt met huisgemaakte granola, flesje vers appelsap … 

Hartig ontbijt : Stokbroodje met Isigny boter, charcuteriebordje 
kaasschoteltje, gerookte zalm met garnituren … 

Warme lunch : Scampi’s met currysaus & appeltjes, balletjes in 
tomatensaus, slaatje & gratinaardappelen …. 

Dessert : verrassing voor de liefste mama … 

Ontbijt – box   
22.50 € 

Verkrijgbaar op 09/05 
Leveren mogelijk (3 €) 

 

Brunch – box   
32.50 € 

Verkrijgbaar op 09/05 
Leveren mogelijk (3 €) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuele Pick-Nick-Box voorzien van bordje, bestek, glas, servet… ready toe eat … 
afhalen … mooi plekje zoeken … genieten van de 8 gerechtjes uit de box … 

Nacho’s met paprikadip // Ardeense salami met garnituurtjes  
Gandaham met meloen // Mozzarellabolletjes met kerstomaatjes 
Frisse lente-pastasalade // Wrap met gerookte zalm &kruidenkaas 

Brie met stokbrood & isignyboter // Verse fruitsla 

Flesje witte wijn & flesje plat water 

Vergeet je pick-nick dekentje niet ! 

 

 

 

 

 

 

 

Ontbijtbox kids  12.50   //  Brunchbox kids  17.50     
Pick Nick box kids 15.00  // Moederdagmenu  20.00 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Alle boxen zijn voor 1 persoon – Corona safe ! 

Graag tijdig bestellen ! 

Afhalen in ’t Fermetje – Leveren mogelijk (3€/adres) 

Pick Nick – box   
27.50 € 

Verkrijgbaar op 08 & 09/05 
 

 

 

 

Voor de KIDS 

Voor de kinderen hebben wij van alle 
boxen én het moederdagmenu een 

kinderversie met aangepaste gerechtjes 


