To Go
met

Brasserie D`Oude Veiling
Afhalen
Elke Vrijdag, Zaterdag en Zondag hebben wij een To Go menu!
Afhalen tussen 17:00 en 19:00
Ook doen wij op deze dagen High Tea & High Beer To Go!
Afhalen tussen 12:00 en 19:00

~
Bezorgen
Naast onze afhaal bieden wij ook de mogelijkheid om uw bestelling te laten bezorgen!
Wij bezorgen een bestelling vanaf 50 euro.
Wij bezorgen in Gemeente Hoorn, Wognum, Nibbixwoud en alle andere plaatsen die te
rijden zijn in 10 minuten vanaf Dorpsstraat 93 te Zwaag.

U kunt onze gerechten de hele week bestellen via telefoon of mail (brasserie@d-oudeveiling.nl)
Telefonisch bereikbaar op 0229-216612 tussen 12.00 en 20.00.

PS: Bij het afhalen houd afstand van onze andere gasten en personeel.
Wij werken zo veilig mogelijk volgens alle richtlijnen.
Blijf gezond, team D`Oude Veiling

Diner Menu
Elke Vrijdag, Zaterdag en Zondag tussen 17:00 en
19:00 hebben wij voor u volgende To Go menu
Curry-kokos soep

€ 5,00

met bosui
bra
Uiensoep

€ 5,00

met een Oude kaas crouton

Carpaccio van ossenhaas

€ 14,95

met pijnboompitten, Parmezaanse kaas en een truffelmayonaise

Combinatie Zeebaars en Zalm

€ 15,95

met een aardappelsalade, zoetzure radijs en een soja vinaigrette
*Al onze voorgerechten zijn inclusief brood en kruidenboter

Kabeljauwfilet met gamba’s

€ 13,95

met roergebakken groenten en een saffraan-knoflook saus

Kabeljauwfilet € 24,50
met een groenten muffin, gegrilde groene
asperges en een kappertjes saus

Kalfshaas € 24,50
met gedroogde pancetta en een rode port jus

~

~

Mexicaanse Vega burger € 16,50

Tournedos

€ 26,50
gevuld met kruidenroomkaas, gebakken
champignons en een knoflook jus

licht pittig met mozzarella, kidney beans,
guacamole en een tomatensalsa

~

~

Huisgemaakte hamburger van
ossenhaas € 17,50

Saté € 16,50
van kippendijen, gegarneerd met rauwkost
~

op een brioche broodje met
uiencompôte en een rode saus

Jumbovleespies € 26,50
met 3 soorten vlees, 3 koude sausen en salade

*Al onze hoofdgerechten zijn inclusief dikke friet en mayonaise

Witte chocolade-framboos Cheesecake

€ 8,95

met pure chocolade mousse en mango ijs

Dessert Proevrij

€ 10,50

Diverse lekkernijen!

Kaasplankje

€ 12,50

met diverse kaassoorten, croutons en stroop

Tip: PRINCIPATO, CABERNET SAUVIGNON-MERLOT / PINOT GRIGIO
Flesje rode of witte huiswijn

€ 12,50

High Tea & High Beer
Elke Vrijdag, Zaterdag en Zondag tussen
12:00 en 19:00 hebben wij voor u volgende
To Go menu

~
High Tea € 24,50
Een smaakvolle High Tea box, om gezellig
thuis te genieten van ons huisgemaakt
lekkers.

Klein Soepje
Huisgemaakt Gebak
Wraps van Zalm, Carpaccio en Wildham
Slagroom truffels
Huisgemaakte Bonbon/Koekje
Vers fruit
Scones met jam en boter crème
Diverse TeaQuiero Theesoorten
Vanaf 2 personen

Tip: Flesje Piccolo Prosecco 20cl. € 7,50

High Beer

€ 21,50

Even proosten met een vriend?! Deze
gezellige borrel-box biedt onder andere een
proeverij van diverse biertjes.

Borrelplank met diverse ham soorten,
olijven, nootjes, verschillende kaassoorten
en croutons.
+

Drie speciaal bieren naar keuze;
Texels Skuumkoppe
Leffe Blond (0.0% optie)
Leffe Bruin
Leffe Trippel
Hoegaarden Radler (0.0% optie)
Hoegaarden Witbier
Liefmans Rosebier
HertogJan Herfstbock
Jupiler 0.0%
Vanaf 2 personen

