Zuid-West Lier
Brasserie – Restaurant – Feestzaal
Antwerpsesteenweg 330 – 2500 Lier – Tel 03 489 13 00 – Mail info@zuidwest-lier.be

Groepsmenu’s
Menu 1

€ 39 p.p.
Carpaccio van Rundsvlees met Knolselder en Balsamicosiroop
of
Tartaar van verse Zalm met gefrituurde Groentjes en Wasabi Mayonaise
****

Schartongrolletjes op een bedje van groenteslingers, sausje van prei met grijze garnalen en aardappelpuree
of
Filet Mignon (Baby Top) met seizoensgroentjes, rode wijnsaus en kasteelaardappeltjes
****
Duo van huisbereide Chocolademousse

Menu 2

€ 45 p.p.
Slaatje met Scampibrochette in Kataifideeg met een citroen-mangosausje
of
Steak Tartaar op een Carpaccio van groene asperges
****

Waterzooi van gamba’s en kabeljauw met fijne groentjes opgefrist met bieslooksnippers en aardappelkrieltjes
of
Rollade van Mechelse Koekoek met truffelsaus en aardappelgratin
****
Risotto geparfumeerd met vanille en rode vruchten
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Menu 3

€ 48 p.p.
Knapperig slaatje met kwartel en een mangozalfje
of
Knapperig slaatje met geitenkaas in Serranoham en een Carpaccio van peer
****
Dorade Royal afgewerkt met seizoensgroentjes, limoensausje en gebakken krieltjes
of
Speenvarken met groenten boeket, rode wijnsaus en aardappelkroketjes
****
Duo Dessert van de Chef

Menu 4

€ 53 p.p.
Tonijnsalade met knapperige groentjes
of

Fris slaatje, verheerlijkt met gerookte eendenborst en een dressing van sinaasappel en curry
****
Lamsfilet met seizoensgroentjes, een sausje van rozemarijn en aardappelgratin
of
Papillot van vis met fijne groentjes en aardappelkrieltjes
****
Trio Dessert van de Chef

Dranken kunnen verrekend worden aan de gangbare prijzen, of u kan opteren voor onze drankenformule aan €30 per persoon.
Deze formule omvat het aperitief (Methode Champenoise of fruitsap), een amuse van de Chef, onze huiswijnen (rood, wit of rosé), waters (bruis en
natuur), frisdranken (cola, cola zero, Fanta, Sprite en Ice Tea), bieren van ’t vat (Maes Pils, Grimbergen Blond of Bruin en Hapkin) en 1 koffie
of thee bij het dessert). Alle consumpties die na het dessert genuttigd worden, worden steeds verrekend aan de gangbare prijzen.
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