Feestzaal ’t Fonteintje
Brusselsesteenweg 184
1730 Asse
telnr. : 02/452/41/73
mail : t-fonteintje@telenet.be

Fonteintjes Friday Lente take away’s.

Iedere vrijdag kunnen jullie genieten van een take-away maaltijd ten huize bereid
door onze Master-kok Kris.
Met het weekend van 1 mei en 9 mei kan je ook op onze take away service rekenen !!
Praktische info :
Gelieve de keuze van de bestelling telefonisch of per mail door te geven, samen met het aantal pers.
uur van afhaling, datum en eventuele allergenen te vermelden.
Dit ten laatste woensdagvoormiddag 12 uur!
De bestellingen worden afgehaald @ ‘t Fonteintje tussen 15 u-18 uur;
of deze wordt geleverd in Groot-Asse tussen 16.00-18.00(min.40€/levering of 5€
vergoeding/levering) volgens de Social Distancing.
Vrijdag 16/04/2021
Courgettesoep
Calderadé* met zeewolf en zeevruchten/gepofte aard. i/d schil.
(*tomaten/groentjes/witte wijn)
Gepaneerde kipfilet in panko/spagettigroenten/roomsaus/It. kruidensaus/
pasta
Moussaka van het huis/of Vegetarische Moussaka
Bestellen ten laatste woensdagmiddag 14/04/2021 12 uur!

Vrijdag 23/04/2021
Tomatensoep met balletjes
Parelhoenrollade /champignonsaus/gebakken veldpatatjes
Traaggegaard spek/Luikse boontjes/ veldpatatjes
Fonteintjes Lasagne of Fonteintjes vegetarische Lasagne
Bestellen ten laatste woensdagmiddag 21/04/2021 12 uur !

Faciliteiten: Gratis parkeren op het Petrus-Ascanusplein, bushalte voor de deur!!
Betalen : voor levering per overschrijving of (gepast) cash in enveloppe.
Betalen : @ ‘t Fonteintje kan met BC of cash (reeds in enveloppe)
#genieteninjekot, #steunlokalehoreca , #staysafe , Kris en Hilde!

6.50 € p/L
23.00€ p/p
17.50€ p/p
15.00€ p/p

6.50 € p/L
17.80€ p/p
16.50€ p/p
12.00€ p/p

Feestzaal ’t Fonteintje
Brusselsesteenweg 184
1730 Asse
telnr. : 02/452/41/73
mail : t-fonteintje@telenet.be

Fonteintjes Feestelijke Lente take- aways.

Iedere vrijdag kunnen jullie genieten van een take-away maaltijd ten huize bereid
door onze Master-kok Kris.
Met het weekend van 1 mei en 9 mei kan je ook op onze take away service rekenen !!
Praktische info :
Gelieve de keuze van de bestelling telefonisch of per mail door te geven, samen met het aantal pers.
uur van afhaling, datum en eventuele allergenen te vermelden.
Ook onze wijnen passen perfect bij onze gerechten en kan je ook doorgeven bij je bestelling!
Advies? wij helpen jullie graag hierbij !
Dit ten laatste woensdagvoormiddag 12 uur!
De bestellingen worden afgehaald @ ‘t Fonteintje tussen 15 u-18 uur;
of deze wordt geleverd in Groot-Asse tussen 16.00-18.00(min.40€/levering of 5 €
vergoeding/levering) volgens de Social Distancing.
Vrijdag 30/04 en zaterdag 1 Mei take-away.
Risotto/asperges/champignon/gegrilde kip/jus kip,dragon
Mac&Cheese/scampi’s of vegetarische Mac&Cheese/champ.
Varkenshaas/Rodenbach/gegratineerde bloemkool/veldpatatjes
Bestellen ten laatste woensdagmiddag 28/04 -12 uur!
Opgepast: afhaling of levering zat.1 mei : tussen 10-12 uur

18.50€ p/p
16.70€ p/p
17.00€ p/p

Vrijdag 7/05 en zaterdag 8/05 Moederdag take- away.
Koude voorgerechten
Tapasplank (min. 2 pers.)
8.50 € p/p
Vitello Tonato
14.00€ p/p
Hoofdschotels
Lamsbout/kruidenkorst/lentegroenten/jus lam/gratin dhaupinois
21.00€ p/p
Toscaanse kabeljauw/spinazie/zongedroogde tomaat/kruidensaus/pasta
19.00€ p/p
Oma’s vol-au-vent/balletjes/huisgemaakte kroketjes ( nog af te bakken) kids : 8€p/p -volw : 16€ p/p
Desserts:
Parfait Baileys /speculoos
6€ p/p
Tiramitsu/aardbeien
6€ p/p
Bestellen ten laatste woensdagmiddag 5/05- 12 uur!
Wij wensen iedere mama, plus mama, oma, meter een gelukkige Moederdag toe!
Betaling afhaling : BC of Cash ( gepast ,reeds in enveloppe )
Betaling levering aan huis : overschrijven of Cash(gepast , reeds in enveloppe)
#genieteninjekot #steundelokaleHoreca #Staysafe Kris en Hilde!

