
Do you know 
Finnfleur?

Eatmobiel geëvolueerd naar een 
totaalconcept Finnfleur voor feesten 

of evenementen, waarbij alles op 
maat van de klant kan aangepast 

worden.

We nodigen u graag uit om 
te genieten van onze keuken en onze 
tot in de puntjes verzorgde feesten!
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24 DECEMBER
25 DECEMBER

  DINER



Tongstreler van de chef

Carpaccio van rund | rucola & parmezaan
of

Witloofroomsoepje | garnalen

Sint-jakobsvrucht | crème van butternut | gandaham
of   

Breydelhamkroket | prei | gemarineerde tomaatjes

Mechelse koekoekfilet | seizoensgarnituur | zalfje van knolselder 
veenbessensausje | peertje | kroketten

of 
Hertenfilet | seizoensgarnituur | zalfje van knolselder

veenbessensausje | peertje | kroketten (+suppl. 3,50 euro)

Tiramisu 2.0.
of

Assortiment van 5 kazen met confituur (+suppl. 5,00 euro)

MenuMenu

€ 60,00



APPERITIEFHAPJES  
2 Warme & 2 koude hapjes € 7,50/pp 

SOEPEN incl. broodje & botertje € 5,00/pp
Tomatenroomsoep met balletjes
Witloofroomsoep met grijze garnalen  

KOUDE VOORGERECHTEN incl. broodje & botertje
Rundscarpaccio – rucola - parmezaanse kaas  € 12,00/pp 
Vitello tonnato  € 11,00/pp
Koud visschoteltje € 21,00/pp
Zalm belle-vue, gerookte vissoorten 
tomaat garnaal en perzik met tonijn

WARME VOORGERECHTEN incl. broodje & botertje 
Duo kaaskroketjes – garnituur – gribiche saus  € 10,00/pp
Duo garnaalkroketjes – garnituur – gribiche saus  € 14,50/pp
Breydelhamkroket - prei – gemarineerde tomaatjes  € 12,00/pp
Vispannetje € 14,00/pp

A la CarteA la Carte



HOOFDGERECHTEN
Varkenshaasje | seizoensgarnituur € 18,00/pp  
champignonroomsaus | kroketten
Kalkoenfilet | seizoensgarnituur | kroketten  € 18,00/pp
Hertenfilet | seizoensgarnituur | kroketten € 29,50/pp
Kabeljauwfilet | prei | witte wijnsaus | kroketten € 24,00/pp
Vispannetje € 26,00/pp

DESSERT
Chocolademousse € 5,00/pp
Dessertbord van het huis € 12,00/pp
Tiramisu 2.0. € 7,00/pp

NAGERECHT
Kaasbordje € 15,00/pp
Selectie van 5 kazen | druiven | noten | broodje  

Alle gerechten A LA CARTE zijn in kinderportie te verkrijgen.



Praktische infoPraktische info
Opgelet, je bestelling is pas geldig wanneer u 

een bevestigingsmail ontvangt.

Bestellingen KERSTMIS t.e.m. 
maandag 19 december 2022

Via: info@eatmobiel.be

Wil je meer informatie over allergenen in onze gerechten?
Geef ons een seintje en wij helpen je graag verder. 

Gerechten kunnen afgehaald worden in:
Warandestraat 23

1755 Oetingen 

Tijdstip: 24/12 van 14u - 17u
               25/12 van 10u - 12u

Betalen kan cash of via payconiq

F ijneF ijne
KerstKerst

DE BESTE WENSEN


