LES ANNEES FOLLES
KERST & NYE MENU
beschikbaar op 24 en 25/12,
alsook op 31/12 en 01/01
bestellen min. 1 week op voorhand
levering & afhalen tussen 12u en 18u
boule de boudin
biet / avruga / mierikswortel
tartelette du Nord
***
coquilles/ citrus / venkel
***
kreeft / bloemkool / vadouvan
***
hert / knolselder / witloof / poivrade
***
chocolade / karamel / noten
***
huisgemaakt brood en
koffiegarnituren inbegrepen
85€ p.p.
03/216 33 03
info@lesanneesfolles.be

LES ANNEES FOLLES
PLATEAU FRUITS DE MER
beschikbaar op 24 en 25/12,
alsook op 31/12 en 01/01
bestellen min. 1 week op voorhand
levering & afhalen
tussen 12u en 18u
Zeeuwse platte oesters 3st.
***
springroll Noordzeekrab 2st.
***
halve kreeft + salade
***
coquilles / citrus / venkel
***
papillot mosselen
***
garnalen om zelf te pellen
***
brood en sauzen inbegrepen
115€ p.p.
03/216 33 03
info@lesanneesfolles.be

Ho Ho Hope-box
Laat u deze Kerst assisteren door
“Santa’s little helpers”.
Negen Antwerpse chefs gaan de
uitdaging aan om uw Kerstfeest
extra glans te geven zodat u alle
aandacht aan uw bubbel kan
geven.
Geniet van deze exclusieve
samenwerking tussen 9
restaurateurs en bestel jullie Ho
Ho Hope-box (per 2 personen)
met 8 gangen vandaag nog aan
125 euro per persoon.
Dit menu is te bestellen voor 24,
25 en 31 december.
Bestellen kan tot 20 december.
De gerechten zijn klaar en enkel
op te warmen.
Afhalen is mogelijk in Antwerpen
en Mechelen.
Bestellen kan enkel via
www.hohohopebox.be

Les Années Folles

Signatuur snack: Boule et Boudin
Biet / Avruga / Mierikswortel
Tartelette du Nord

L'épicerie du Cirque “under the Palm Trees"
Txogitxu / Noordzeekrab / Knolselder

The Butcher’s Son

Buikspek / gerookte Oosterscheldepaling / witte Boon

Kommilfoo

Wilde Zeebaars Dugléré

enfanT Terrible HQ

Canneloni van wild / Pastinaak / Hazelnoot

Tinèlle

Fazant / Witloof / Amandelgratin

Kaasaffineur Van Tricht
St-Marcellin al Forno

Jitsk

Season’s greetings

Toon de Klerck

Brood voor bij het menu & kaasgerecht.

