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CUISINO ROYALE

OP CULINAIRE REIS
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ONZE FORMULES!
Formule 10 (min 50p)

Verse frieten in de pel met 4
soorten mayo +
slagersfrikandel of brochette
vanaf €7.50 excl BTW

Formule heer (min 35p)

2 hoofdgerechten
4 hapjes (warm / koud)
vanaf €20,90 excl BTW

Formule boer (min 50p) Formule dame (min 35p)

Verse frieten in de pel
met 4 soorten mayo +
culinaire burger vanaf
€12,90 excl BTW

Formule aas (min 35p)

2 hoofdgerechten
6 hapjes (warm / koud)
Dessert
vanaf €24,90 excl BTW

2 hoofdgerechten
2 hapjes (warm / koud)
vanaf €17,50 excl BTW

Formule joker (à
volonté, min 35p)

2 HG naar keuze €19,50 excl BTW
(1.5h)
2 hapjes + 2 HG (of 1HG + verse friet)
€24,50 excl BTW (1.5h)
Sharing plate + 2 HG (of 1HG + verse
friet) + dessert €32,50 excl BTW (1.5h)

ONZE WERELDSE HAPJES
1. Belgisch

2. Frans

3. Spaans

4. Portugees

- Ambachtelijke tapaskroketjes
- Geflipte ballen
- Filet pur (BBQ)
- Gelakte kip Spicy / Sweet
- Traag gegaard gelakt buikspek (48u)

- Assortiment franse kazen
- Witte pens honingmosterd & appel
- Scampi à l'ail brochette (+€1,00)
- Gepofte aardappel zure room en
- garnaal

- Gamba's pil pil (+€1,00)
- Patatas bravas chorizo
- Toast tomaat look & Serrano
- Venusschelpen met knoflook
--chorizo en Spaanse peper
- St. Jacobsvruchten met
- Spaanse bloedworst en salie

- Pica-Pau
- Bacalhau
- Piri-piri chicken

- Krabsalade, avocado en kroepoek
- Assortiment groenten en dips
- Gevulde eitjes garnaalsalade

- Kerstomaat met spek &
- honingmosterd

- Trio van Spaanse ham

- Komkommer, tuna salad en
- zalmeitjes

5. Afrikaans

6. Aziatisch

- Lamsgehakballetjes yoghurtsaus
- Chakalaka dip met brood
- Sosaties
- Kip met harrisa, limoen, look

- Chicken Yakitori (Japans)
- Kip mango dressing
- Mini loempia zoetzuur

- Zuid-Afrikaanse tzatziki

- Zalmrolletjes wasabi boter

7. Mexicaans
- Mexican Wave (+€1,50)
- Mini burritos crème fraîche en salsa
- Kip met honing en paprikapoeder

8. Italiaans
- Bruchetta's
-Grilled tomato cristini

ONZE WERELDSE HOOFDGERECHTEN
1. Belgisch

2. Frans

3. Spaans

- Belgasconne burger
- Black pé burger kalkoen en pancetta
- Kipburger met mango chutney
- Pulled pork slowly cooked whisky
- and apple (+€1,00)
- Veggieburger (+€1,00)
- Whitedog (hotdog witte pens
rode kool, appeltjes en saus)

- French burger 'Leon'

- Rocdog (hotdog Catalaanse
worst en aangepaste saus)
- Misterwrap (Spaanse bbq worst
met rucola en aangepaste saus)
- Paella Royale

5. Aziatisch

6. Mexicaans

- Oosterse kipburger met
wasabi mayonaise
- Salmon 007 (zalmburger
- +€1,00)

NOG SPECIALITEITEN:

- Mexican burger

4. Portugees
- Portuguese fish burger
'Bruno'

7. Italiaans
- Italian burger 'Francesco'

* Verse frietjes met ambachtelijke slagersfrikandel geserveerd met Cuisino Royale saus
* Foodbox / BBQ pakket / tapasplank (prijs op aanvraag)

Al onze producten zijn vers en worden huisgemaakt. Voor ons vlees en vis werken wij samen met kwaliteitsvolle leveranciers.

Opstartkost €175,00 excl BTW 21%
Kilometervergoeding
1 extra personeelslid voor grote
formules

