MINEVITUS

the WALRUS

TAKE AWAY

TAKE AWAY

APERITIEF € 6.00

VOOR € 8,00

Prosecco+bitterballetje+bruschetta+

Gerookte zalm tartaar

broodje+kruidenboter

HOOFD € 12,50
Wildgoulash of kabeljauw met oesterzwam en ui,

VOOR € 12,50

uit de oven of Tourte de blette, snijbiet taart

Zalm uit onze rookoven, crème fraiche of
of

NA € 5,00

Pompoensoep, zoete aardappel en knolselderij

Tarte tatin

TUSSEN*/HOOFD € 12,50/€ 18,50

WOENSDAG EN DONDERDAG

Gerookte ossenhaas (+eendenlever+3.00)

*Sliptongen van de grill met knoflookgarnalen of
Kalfsribeye, saus van brie en appel of
Confit de canard, eendenboutje
*Groene asperges, Maldonzout, Burrata, Parmesan
DESSERT € 6,00
Chocolade taartje
EXTRA:
herfstgarnituur van truffel en eendenlever € 8,50

Terrine eendenlever uit eigen keuken,
Madeleine en compote van sinaasappel
€ 18,00 (in menu suppl. € 9,00)

€10

AKTIE!!!!
DUBBEL CHEESEBURGER
of WALRUS KIPSATÉ
Incl. sla friet en brood

MINEVITUS A LA MAISON
Als u de corona richtlijnen kunt volgen kan Vity ook
bij u thuis koken.
Vity bereid het maal geheel voor in het restaurant en
is ongeveer om 18.30 u bij u thuis.
Hij overlegt vooraf de mogelijkheden met u en de
eventuele beperkingen of juist wensen.
Hij kookt een 4 gangenmenu, voor minimaal
4 personen en is ca. 3 uur bij u thuis.
Kosten zijn € 60.00 per couvert, plus eenmaal vaste

DINER: Bestellen voor 16.00 uur afhalen tussen 17 en 18.30 uur Bezorgen in Weesp v.a. € 40,00 € 2.50
De gerechten worden geheel (voor)bereid. Verwarm de oven voor op 180˚C
Met een korte instructie kunt U direct aan tafel.

TAPAS BOX 2 PERS. € 29,75 zie www.minevitus.nl

WEEKMENU 3 GANGEN € 32,50 4 GANGEN*

SPAREN
Bij elke bestelling spaart u 10% van het bestede bedrag
voor het “Nieuwe Normaal”.
Angelique houdt voor u de stand bij, al vanaf 15 maart.

KERST IN HET RESTAURANT
Wilt u KERST bij Minevitus vieren, als het weer mag, boek
dan nu al vast een tafel! We hebben dit jaar 3 kerstdagen,
vrijdag, zaterdag en zondag!

CADEAUBON
Wilt u Minevitus meehelpen , koop dan een cadeaubon.
Deze kunt u straks verzilveren als we weer open zijn.

KERSTDINER AFHALEN OF BEZORGEN
Ook hiervoor kunt vast reserveren

FACEBOOK
Wordt vriend op Facebook en like onze acties, dan gaat u
niets missen.
De actuele menukaart vindt u ook op onze websites,
www.minevitus.nl en www.thewalrus.nl

SURPRISE BY CANDLELIGHT
Is een luxe 6 gangendiner voor thuis € 160 per 2 personen
BIJ U THUIS KOKEN
Als het u mogelijk is de Corona voorschriften te volgen, kan
Vity ook bij u thuis koken!

