
BRASSERIE MEERAKKER AFHAALMENU FEESTDAGEN 
ANTWERPSESTEENWEG 845 
9040 SINT-AMANDSBERG 

GSM: 0474 505 938 
WWW.MEERAKKER.BE 

 
 
 
 
 
ASSORTIMENT APERITIEFHAPJES 3 WARME EN 3 KOUDE HAPJES --------------------------€10.00 
 
 
VOORGERECHTEN (STOKBROOD INBEGREPEN) 

 
 

Soepen (1L/ p.p) 

Bisque van Noordzeegarnalen, geparfumeerd met Armagnac ------------------------------------------€15.00 
Soepje van geroosterde pompoen met snippers gerookte zalm ---------------------------------------- € 12.00 
Romig witloofsoepje, krokante spekblokjes en broodcroutons ----------------------------------------- € 12.00 

Voor de allerkleinsten aan tafel:  
Tomatensoep met balletjes --------------------------------------------------------------------------------------- € 9.00 
 
 

Koude voorgerechten  

Carpaccio van zalm, Citrus-honingvinaigrette, pijnboompitten, gefruite uitjes --------------------- € 13.00 
½ kreeft Bellevue, slaatje, cocktailsaus en truffelmayonnaise ------------------------------------------ €25.00 
Carpaccio van ossenhaas, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, gefruite uitjes --------------------- € 13.00 
Wildpaté, uienconfituur en winters slaatje-------------------------------------------------------------------€ 12.00 
 

Warme voorgerechten 

Scampi’s met saus (6 st) ------------------------------------------------------------------------------------------- €12.00 
Maison, diabolique, kreeftensaus of Provençaal 

Gegratineerde tongrolletjes met Noordzeegarnalen en krab ------------------------------------------- €18.00 
½ kreeft gegrild, citroenboter en koriander -----------------------------------------------------------------  € 25.00 
Zeewolf, prei, wittewijnsaus en hertogin aardappelen-------------------------------------------------- € 18.00 
Gegrilde gamba’s (3st) winterslaatje, gekruide tomaat en tartaarsaus---------------------------------€ 18.00 
 

 
De bestellingen voor kerstavond en kerstdag kunnen tot dinsdag 22/12/2020 geplaatst 

worden 
Voor oudejaarsavond en nieuwjaarsdag tot dinsdag 29/12/2020 

 
De gerechten voor kerstavond en kerstdag en oudejaarsavond en nieuwjaarsdag kunnen 

afgehaald worden 24/12/2020 en op 30/12/2020 van 12.00 tot en met 17.00. 
 

Bestellen kan telefonisch op 09 329 51 42 of 0474 50 59 38 
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HOOFDGERECHTEN (PUREE, GRATIN AARDAPPEL, FRIETEN OF KROKETTEN INBEGREPEN) 

 

Hoofdgerechten Vis 

Paling op diverse wijze -------------------------------------------------------------------------------------------- € 25.00 
Gebakken, room, kreeftensaus, in’t groen of Provençaal 

Gegratineerde tongrolletjes met garnaal en krab ---------------------------------------------------------- € 20.00 
Gevarieerd warm visbord ----------------------------------------------------------------------------------------  € 25.00 
Met zalm, kabeljauw, koolvis, tongrol en scampi 

Mix grill van vis -----------------------------------------------------------------------------------------------------  € 25.00 
Met zalm, kabeljauw, koolvis, gamba’s en scampi  

 

Hoofdgerechten vlees 

Filet van hertenkalf met geroosterde pompoenblokjes en crème van knolselder ----------------- € 25.00 
Hertenragout met peertje in de rode wijn, appeltjes met veenbessen en gratin aardappelen - € 25.00 
Gebakken fazant met wintergroentjes in jus van Porto, gratin aardappelen ------------------------ € 21.00 
Filet van jonge kalkoen met muskaatdruiven, wintergroenten, kroketten --------------------------- € 21.00 

Voor de allerkleinsten aan tafel:  
Vol-au-vent met verse frietjes ----------------------------------------------------------------------------------- € 12.00 
Gehaktballetjes in de tomatensaus----------------------------------------------------------------------------- €12.00 
 
AFSLUITERS  

 

Desserts 

Chocolademousse --------------------------------------------------------------------------------------------------- € 5.00 
Citroensorbet met wodka ----------------------------------------------------------------------------------------- € 7.00 
Limoncello ijs --------------------------------------------------------------------------------------------------------- € 5.00 
 
 
 

 
De bestellingen voor kerstavond en kerstdag kunnen tot dinsdag 22/12/2020 geplaatst 

worden 
Voor oudejaar en nieuwjaarsdag tot dinsdag 29/12/2020 

 
De gerechten voor kerstavond en kerstdag en oudejaarsavond en nieuwjaarsdag kunnen 

afgehaald worden op 24/12/2020 en op 30/12/2020 van 12.00 tot en met 17.00. 
 

Bestellen kan telefonisch op 09 329 51 42 of 0474 50 59 38 


