
FEESTFOLDER 2021-2022
Aperotime

Hapjes van de chef (4 koude hapjes) 
€ 12,50/persoon

Tapasschotel
 €9,95/persoon

Gezelligheidsschotels
Gourmet 

€19,50/persoon
Combo met koud groentenbuffet 

€ 25,00/persoon
Fondue 

€15,50/persoon
Combo met koud groentenbuffet 

€19,50/persoon
1L Druivenpitolie: €16,77/st  OF 1,5L Japanse bouillon: €20,73/st

Burgerparty (4 burgers met broodjes en rauwkostsalade) 
€18,50/persoon

Vegan kaasschotel
€ 21,50/persoon 

Soepen
Geroosterde pompoen-wortelsoep                                                         €6,50/L of €3,50/0.5L
Witloofsoep                                                                                                  €6,50/L of €3,50/0.5L

 
 
 
 



Voorgerechten
Koud:

Pompoencrème met spruit en peer 
 €8,50/persoon

Warm: 
Fieshsticks met verse tartaarsaus 

€9,90/persoon
Zeewierkroket ( 2st. Nomet) met rauwkostsalade  

€ 9,00/persoon
Cromages (2st. La Nomagére) met rauwkostsalade  

€6,50/persoon
 

Hoofdgerechten
Gevulde pompoen 

 €19,50/persoon
Wellingtongebraad 

€21,50/persoon
Viesserspotje
(best nog een bijgerechtje kiezen) 

€11,30/persoon
 
 



Bijgerechten
Koud Groentenbuffet (+/- 300 gr) 

€6,00/persoon
Warme groentenmix (+/- 300gr) 

€4,75/persoon
Zoete aardappelpartjes (+/- 200gr) 

€ 3,00/persoon
Gratin Dauphinois (+/- 200gr) 

€4,50/persoon
Kids gerechten

Lasagne 
€ 6,75/kind

Vol au Veggie met bloemkool-broccoli kroketten 
€ 8,75/kind

 
Feestmenu 

€ 35 per persoon
2 hapjes van de chef (koud)

-
Witloofsoep

-
Viesserspotje, warme groentenmix, zoete aardappelpartjes

-
Trio van dessert (o.a. cupcake van Magpies)

 
 
 
 



Enkele praktische zaken:
 

Hoe bestel ik?
Je kunt in de winkel bestellen OF via de webshop. 
Doe je dit via de webshop is dit enkel maar geldig

bij het terugkrijgen van een mail met een bestelbonnummer. 
 

Tot wanneer kan ik bestellen?
Bestellingen voor kerstavond en kerstdag ten laatste maandag 20 december
Bestellingen voor oudejaar en Nieuwjaar ten laatste maandag 27 december

Voor onze schotels wordt er waarborg aangerekend, die je terugkrijgt als je de schotels terugbrengt. Gelieve deze
binnen een week na afhaling terug te brengen! 

 
Openingsuren tijdens de feestperiode                                                                                       Normale openingsuren
23 december 2021: 8u30 t.e.m. 14u
24 december 2021: 8u30 t.e.m. 16u                                                                                                Ma-zat 8u30 t.e.m. 17u30    
25 december 2021: enkel afhaling bestellingen van 9u30 tot 12u
26 december 2021: winkel gesloten                                                                      Woensdag, zon- en feestdagen gesloten
27 december 2021: 8u30 t.e.m. 17u30
28 december 2021: 8u30 t.e.m. 17u30                                                                                                     www.forrestfood.be 
29 december 2021: winkel gesloten
30 december 2021: 8u30 t.e.m.14u                                                                                           contact: info@forrestfood.be
31 december 2021: 8u30 t.e.m. 16u
1 januari 2022: enkel afhaling bestellingen van 10u tot 11u                               bestellingen: bestellen@forrestfood.be
2 januari 2022: winkel gesloten                                                                
Vanaf 3 januari werken wij terug de normale openingsuren                                                                     Tel: 050 66 27 66

 
 

Wij wensen iedereen een Warme Kerst en een Culinair 2022!
Lies, Mehdi, Jari, Djenna, Inaya

& Team Forrest Food 
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