
Koude schotel 

Vis en vlees buffet     24,95 euro PP 

Luxe buffet       29,50 euro PP 

 

Mini luxe broodjes( van 22/12 tot 02/01) 

Assortiment rijkelijke mini belegde broodjes  1,50 euro PP 

 

Vers vlees 

Er zijn allerlei soorten vlees te verkrijgen op bestelling tijdens de feestdagen 

zoals een lekkere rosbief chateau of côte à l’os, wild en ga zo maar verder. 

 

Groenten en aardappelbereidingen 

Er is mogelijk om zowel bereide groenten als verse (nog te bereiden) groenten te 

verkrijgen, vraag ernaar. 

Gratin, verse kroketjes, verse frietjes voorgebakken, allerlei groentepuree, enz 

 

Openingsuren 

24/12 en 31/12 van 7h tot 14h 

Op 25/12 en 01/01 enkel afhaling bestelling van 10h30 tot 12h 

 

    

    Eindejaarsfolder 

 
 

 

  

Proof Ronse 

Ninoofsesteenweg 531 

9600 Ronse 

Tel.:055/60.54.22 

E-mail: Proofronse@gmail.com 

Mailen kan tot 19 december 

mailto:Proofronse@gmail.com


Hapjes 

Koude hapjes  

Assortiment koude hapjes 1,25 euro per stuk 

Warme hapjes 

Assortiment warme hapjes 1,10 euro per stuk 

Welke? Stuur mail naar proofronse@gmail.com wij sturen foto. 

Soepen 

Witloofsoep met Grijze Garnaaltjes  8,50 euro/l 

Pompoensoep met zijn garnituur  6,15 euro/l 

Tomatenroomsoep met balletjes   5,95 euro/l 

Bisque met rivierkreeftjes    8,95 euro/l 

Bospaddenstoelen soep   6,50 euro/l 

Voorgerechten 

Warme 

Huisbereide grijze garnaalkroket   2,95 euro/st 

Huisbereide flandrien kaaskroket  2,65 euro/st 

Scampi van de chef (romige groentjes)  11,50 per persoon 

Koude 

Vitello Tonnato    10 euro PP 

Carpacio van gerijpt rundsvlees   10 euro PP 

Gerookte eendefilet met zijn garnituur  11 euro PP 

Worden op bord reeds gemaakt!!! 

 

Hoofdgerechten 

-Opgevulde kalkoen met porto-roomsaus, peertjes in veenbessensaus  

 en verse kroketjes.(enkel vanaf 8 personen)    14,95 euro PP 

-Gevulde kalkoenfilet met grand veneursaus, gestoofd groentjes en verse kroketjes 16,50 euro PP 

-Gebakken parelhoenfilet met bospaddestoelen-saus, gratin patatjes 

 en aangepaste groente krans.      16,75 euro PP 

-Hertenrugfilet met wildsaus, gevulde appeltjes met veenbessen en verse kroketjes 18,95 euro PP 

-Wildragout met verse kroketjes en groente krans    16,5 euro PP 

-Varkenshaasje met champignonsaus, gratin patatjes en groente krans   14,50 euro PP 

- Zeebaars met romige wijnsaus op bedje van gestoofde groentjes en risotto 16,50 euro PP 

Fondue/Gourmet 

Assortiment gourmetvlees(400gr) met aangepaste sausjes - koude groentjes - bakpatatjes. 

14,95 euro/pp 

Assortiment gourmetvlees is alleen te verkrijgen aan  18,95 euro per kg 

Assortiment fonduevlees(400gr) met aangepaste sausjes - koude groentjes - aardappelsalade en pastasalade. 

13,95 euro/pp 

Assortiment fonduevlees is alleen te verkrijgen aan 14,50 euro per kg 

Dessert 

Assortiment mini luxe taartjes aan 1,25 euro per stuk  

Assortiment kaas(120gr) met noten en fruit 12 euro per persoon 

Assortiment mini luxe dessertglaasjes 1,25 euro per stuk  
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