
FEESTMENU
€45 p.p.

Hapjes van de chef

Boschampignonsoep

Feestlasagne

Dessertbordje

Praktisch
Bestellen kan in de winkel, via de webshop of per mail. Bestellen voor kerst 
kan t.e.m. 20 december, bestellen voor nieuwjaar t.e.m. 27 december.

Voor onze schotels wordt een waarborg aangerekend van 5 of 10 euro per 
schotel. We vragen om de schotels binnen de week na afhaling terug te 
brengen.

Aangepaste openingsuren tijdens de feestdagen
 do 22/12  vr 23/12 za 24/12 zo 25/12

10u - 17u30 10u - 12u30 9u -  16u 10u - 12u*
ma 26/12 di 27/12  wo 28/12 do 29/12 vr 30/12 za 31/12 zo 1/1

10u - 17u30 10u - 17u30 Gesloten 10u - 17u30 10u - 12u30 9u -  16u 10u - 12u*
 ma 2/1 di 3/1 wo 4/1

Gesloten Gesloten Gesloten

*Enkel afhalen van bestellingen.

Vanaf 5 januari zijn we er terug met de gewone openingsuren:

Maandag tot vrijdag van 10u - 17u30
zaterdag van 10u tot 16u

Woensdag, zon- en feestdagen gesloten

Forrest Food
Moerkerkse Steenweg 182
8310 Brugge
Telefoon: 050 66 27 66
Email: info@forrestfood.be - bestellen@forrestfood.be
www.forrestfood.be

Wij wensen iedereen een warme kerst en een culinair 2023!
Lies, Mehdi, Jari, Djenna, Inaya, Nyo & team Forrest Food

Een volledig plantaardige

Feestfolder 2022-2023



Coquilles (op basis van champignon) in lookbotersaus €14,95 p.p.

Gevulde portobello’s met pompoen en greek white (feta) €11,50 p.p.

Geroosterde pompoen-wortelsoep €6,50 per liter

Boschampignonroomsoep €10 per liter

APERITIEF HOOFDGERECHT

BIJGERECHT

SCHOTELS

KIDSVOORGERECHT

SOEP

Knolseldersteak in archiducsaus €7,95 p.p.
±300 gram

Wellingtongebraad met greek white (feta) en spinazie €22,50 p.p.
±500 gram

Feestlasagne €17,95 p.p.
±500 gram - Pompoen, boerenkool en zongedroogde tomaat - standaard glutenvrij

Tapasschotel €8,95 p.p.
o.a. smeersalades, olijven, zongedroogde tomaten, rode bietenchips, edamame, zoete aardappel-

hapjes, rauwkost, crackers en tofuballetjes

Tapas Deluxe €13,95 p.p.
o.a. olijven, smeersalades, crackers, zongedroogde tomaatjes , witloofhapje, bruchetta, vijgen-

spies, quinoasalade

Hapjes van de chef €11,95 p.p.
Vegan rib, bloemkoolwing, kletskop van tijm en tomaat, spiesjes van olijf en gegrilde tomaat

Warme groenten €4,75 p.p.
Wortel, pastinaak, gekarameliseerde witloof en spruitjes

Koude groenten €7 p.p.
Witloofsalade, wortel-knolseldersalade, pompoen-veldslasalade en boerenkoolsalade met peer en 

granaatappel

Gratin Dauphinois €4,50 p.p.

Verse aardappelkroketjes €0,45 per kroket
Wij raden tijdens de hoofdmaaltijd ±7 kroketten p.p. aan

Gourmet €19,50 p.p.
gevulde porto bello met spinazie, zoete aardappelpartjes, kiepbrochette, 2 burgers, broccoli en 

bloemkool, tofuspies, gekaptspies

Fondue €15,50 p.p.
Kiep, broccoli & bloemkool, zoete aardappelpartjes, tofu, miniballetjes, champignon

Kaasschotel €21,50 p.p.
±300 gram verschillende vegan kazen, aangevuld met vers en gedroogd fruit en noten

Charcuterieschotel €15  p.p.
±100 gram vegan kaas, ± 200 gram smeersalades, aangevuld met vers en gedroogd fruit en noten

Groentenlasagne €6,75 per kind

Nuggets met appelmoes en kroketten €8 per kind

*Heb je een allergie of intolerantie? Laat het ons weten en we passen het gerecht voor jou aan!


