
 
 

AFHAALGERECHTEN 
(op voorhand te bestellen) 

SOEPEN 
Versbereide Tomatensoep (1 liter) ……………………………………………….….………€ 6 

HOOFDGERECHTEN 
Spaghetti Bolognese …………………………………….…….…………………...…..……€ 10 
(bijpassende wijn: Carignan) 
Pasta met gegrilde Zuiderse groenten, lente-ui en kruidenolie (vegan♥) ………...…….€ 10 
(bijpassende wijn: Carignan) 
Vispasteitje met een warme romige vissaus …………………………..…...…………..….€ 14 
met groentjes, verse Noordzeevis, garnalen & fijne kruiden en aardappelpuree  
(bijpassende wijn: Chardonnay & Viognier) 
Videe (met koekje) ……………………………………….………………..…………..…….€ 12 
met appelmoes en gebakken aardappelen 
(bijpassende wijn: Chardonnay & Viognier) 
Stoofvlees op Vlaamse wijze ……………………………………….……………...……….€ 12 
met appelmoes en gebakken aardappelen 
(bijpassende wijn: Cabernet & Merlot) 
Kipfilet Archiduc ……………………………………….………………….…………..…….€ 13 
verse champignonsaus met room & porto met appelmoes en gebakken aardappelen  
(bijpassende wijn: Cinsault Rosé, Vermentino) 

KINDERGERECHTEN 
Mini-gehaktballetjes……………………………………….……………….………………….€ 8 
in tomatensaus met appelmoes en aardappelpuree  
Videe (zonder koekje) …………………………………….……………….……………..….€ 8 
met appelmoes en aardappelpuree 

DESSERT 
Amaretto mousse …………………………………….…………………….………...…….€ 2.5 
Chocolademousse …………………………………….…………………….…………..….€ 2.5 

WIJNEN 
bijpassende wijnen van wijnhuis Rare Vineyards Frankrijk 

Carignan …………….………………………………………………..…..………...…….€ 7/fles 
Zeer aangename en sappige rode wijn op basis van 100% Carignan druif uit de Pays d'Hérault.  
Aroma's van bessen, kruiden, vanille en met lichte houttoets. Lekker wijntje voor elke dag. 
Chardonnay & Viognier …………….………………………..……..…..…………...….€ 7/fles 
Evenwichtige en aangename witte wijn op basis van 80% Chardonnay en 20% Viognier druif uit de Pays d'Oc.  
Aroma's van peer, perzik en exotisch fruit zoals ananas. Mondvullende wijn, goed voor alle gelegenheden 
Cabernet & Merlot …………….………………………………………………..……….€ 7/fles 
Licht gekruide en volle rode wijn met 60% Merlot en 40% Cabernet Sauvignon druif uit de Pays d'Oc.  
Intense aroma's van pruimen en peper met noties van cassis en bessen. Ideaal te serveren bij rode vleesgerechten 
Cinsault Rosé …………….…………………………………….…………………………€ 7/fles 
Frisse en fruitige rosé op basis van 100% Cinsault druif uit de Pays d'Oc.  
Heel wat aroma's van aardbeien en bessen met een floraal boucquet. Milde en alledaagse rosé wijn 
Vermentino …………….………………………..…………………..…..…………….….€7/fles 
Frisse en fruitige witte wijn bestaande uit 100% Vermentino druif uit de Pays d'Oc.  
Aangename aroma's van citrus en wit fruit. Ronde, alledaagse witte wijn. 

Afhaalmenu1 
  

Wegens het succes van de afhaaldag vorig 
seizoen, herhaalt Palfit Paal ook dit jaar hetzelfde 
concept. Geen traditionele eetdag dus, maar wel 

thuis genieten van lekkere maaltijden.  
 

Alles is gewoonweg heel lekker, enkel even 
opwarmen en keuze genoeg voor iedereen! 

 
Geef je bestelling online door vóór vrijdag 12 

november 
 

online bestel formulier 
 

 
 

1 Afhaaladres: turnhal SAC in Beringen-Mijn (Hospitaalstraat, 
achter het politiebureau ) 

Zondag 21 november 2021 

https://eventalix.org/events/9b2df56a-5c67-467d-a559-00f57dfffcbf/orders



