
 

 

 

Christmas Eve & Day TAKE AWAY 

‘ The perfect Christmas Party at home ’  

by Au Petit Grand      
                

VISFONDUE 35,00 PP / vanaf 2 personen 
GEZELLIG TAFELEN 

 

Bisque van Noordzeegarnalen ½ liter per persoon – Armagnac – prei – wortel  
350 gr Verse Vis per persoon (coquille – scampi – zalm – tongrol – griet – garnalen) 

Gegratineerde preistoemp – rauwkost&pastasalade – lookbroodjes 
Stokbrood & gezouten boter – look/tartaarsaus – pikante cocktail 

 

CHRISTMAS BOX 94,00 voor 2 personen 
GERECHTJES OM TE DELEN EN TE GENIETEN 

 

Stokbrood en gezouten boter inbegrepen 
 

Kies 2 dips uit de kerstmenu  
geserveerd met gekruide toast 

*** 
Gefrituurde hapjes:   garnaalkroket 25gr – kaaskroket 25gr – inktvisring panko 

OF  
Bruschetta’s in de oven:  brie&walnoot – look&tomaat&ham 

*** 
Pastei van fazant – ajuinconfituur – krokantje 

*** 
Carpaccio rund – butternutcrème – truffelmayo –  rucola – croutons 

*** 
Scampi 8st – ricard&kruidensaus 

*** 
Catch of the day – fijne groentjes 

witte wijnsaus – mousseline van aardappel/parmezaan/garnalen 
*** 

Soezen – Misérable – chocoladesaus 



 

 

CHRISTMAS MENU 50,00 PP 
DRIEGANGENMENU MET HAPJE 

 
________________________FINGERFOOD_________________________  

Geserveerd met gekruide toast 
KIES ELK EEN DIP (extra dip + 4 euro) 

 

Lauwe Geitenkaasdip – bacon – honing – pijnboompitjes 
Kaasdip gegratineerd – kruiden – tomaat  
Rillette – varken – mosterd/look – zilverui 
Kip – honing/mosterd/curry – crispy ui 

Catch of the day – mierikswortel – gekookt eitje – tomaat – pijpajuin 
 

_____________________TO SHARE OR NOT TO SHARE____________________ 
Geserveerd met stokbrood en gezouten boter 

KIES ELK EEN GERECHT 
 

Carpaccio rund – butternutcrème – truffelmayo –  rucola – croutons 
OF 

Wildpasteien OF Foie Gras (+ 5,00 euro) – ajuinconfituur – krokantjes 
OF 

Gemarineerde gerookte zalm – appel&komkommer&ui&curry – mierikswortel – croutons 
OF 

Scampi 6st – ricard&kruidensaus 
OF 

Gamba 4st oven – pittige lookboter (+ 5 euro) 
OF 

Oesters 5st in de oven – Champagne (+ 5 euro) 
 

___________________________FISH OR MEAT____________________________ 
KIES ELK EEN GERECHT 

 

Catch of the day – fijne groentjes – garnalensaus – mousseline van aardappel/parmezaan/garnalen 
OF 

Bisque van Noordzeegarnalen – coquille&scampi&tongrol&griet&zalm – lookbroodjes 
OF 

Stoofpotje van hert – warme groenten spek&ui – gratin of kroketjes 
OF 

Chateaubriand door ons kort gegrild voor de smaak / thuis in de oven 
Peper/mosterdsaus – warme groenten spek&ui – gratin of kroketjes 

 
_________________________SWEET & CRUNCHY__________________________ 

 

Soezen – Misérable – chocoladesaus    
OF    

Appeltaartje – verse slagroom met amaretto 
 



 

 

TO SHARE OR NOT TO SHARE 
STEL ZELF EEN MENU SAMEN AL DAN NIET OM TE DELEN 

 

Stokbrood en gezouten boter inbegrepen 
 

 
Kies twee dips uit de kerstmenu geserveerd met gekruide toast 10,00 

Bruschetta 4st – brie – honing – walnoot 10,00 

Garnaalkroketjes 6st 10,00  /  Kaaskroketjes 6st 8,00  /  Inktvisringen panko 6st 12,00 (+ dipsaus&slaatje) 

Oester natuur 3,00 stuk    /    Oester gegratineerd champagne 4,00 stuk 

Gemarineerde gerookte zalm – appel&komkommer&ui – mierikswortel – croutons  15,00 

Carpaccio rund – butternutcrème – truffelmayo –  rucola – croutons 15,00 

Duo van wildpastei – ajuinconfituur – krokantje 15,00 

Foie Gras – ajuinconfituur – krokantje 20,00 

Scampi 6st – ricard&kruidensaus OF vodka&tomaat 14,00 

Gegratineerde sint-Jacobsnootjes 4st– witloof 15,00 

Gamba 4st oven – pittige lookboter 20,00 

Catch of the day – fijne groentjes – garnalensaus – mousseline van aardappel/parmezaan/garnalen 24,00 

Stoofpotje van hert – warme groenten spek&ui – gratin of kroketjes 25,00 

Chateaubriand 250 gr – peper/mosterdsaus – warme groenten spek&ui – gratin of kroketjes 25,00 

Soezen – Misérable – chocoladesaus 7,00 

Appeltaartje – verse slagroom met amaretto 7,00 

 

 
 

Bestellen kan enkel via info@aupetitgrand.be 
Gelieve allergieën te melden! 

Vraag naar de mogelijkheden voor kinderen of vegetariërs… 
Wij steken zoveel mogelijk in zakken maar breng gerust een curver of plooibox mee! 

Afhaling Vrijdag 24/12 tss 15u en 18u  /  Zaterdag 25/12 tss 10u45 en 12u 
 

   Ho Ho Ho … 
EEN CULINAIR GESCHENKJE ONDER DE KERSTBOOM 

WIJ ZORGEN VOOR EEN MOOI VERPAKTE CADEAUBON  
 

EXTRA: U ONTVANGT EEN AU PETIT GRAND VOUCHER MET 
10% VAN UW BESTELWAARDE (TAKE AWAY & CADEAUBONNEN) 


