
Pop- up menu afhaal 
Vrijdag 5/3 → 16:30- 17:30 

Zaterdag 6/3 → 16:00 – 17:00 
Zondag 7/3 → 10:30-12:00 

 
Fris slaatje/ huisgerookte zalm/ zure room (op bord) 

xxxx 
Varkenshaasje/ wokgroenten/ cross & blackwell/ krieltjes 

OF 
Kabeljauw/ preismeus/ graanmosterdsaus 

xxxx 
Mascarponemousse/ rode vruchten/ speculooscrumble 

 
3 gangen + 2 broodjes P.P & boter inbegrepen €40 P.P 

 
 

Extra gerechten 
 
Tomatenroomsoep met balletjes €7,50/L  
Kippenroomsoep/ Agnes- Sorel €8,50/L 
Salade/ grijze garnaal/ cocktailsaus/ broodjes €23,00 (op bord) 
Balletjes in tomatensaus/ puree €14,00. Kinderportie : €10,00  
Huisgedraaid roomijs vanille €10/L-mokka €12/L 
 
 
Bestellen kan via het nummer 016/488781 of via het mailadres bertembos@scarlet.be 
 
Betalen kan op voorhand (met vermelding van afhaaldatum en telefoonnummer) 
Feestzalen Bertembos BV 
BE59734398157626 
(cash of payconiq is alsook mogelijk) 
 
Passende wijnen aan  winkelprijzen ter plaatse beschikbaar/ cadeaubonnen 
 

mailto:bertembos@scarlet.be


Pop- up menu afhaal 
 

Vrijdag 12/3 → 16:30 – 17:30 
Zaterdag 13/3 → 16:00 – 17:00 
Zondag 14/3 → 10:30 – 12:00 

 
3 koude smaakmakertjes 

xxxx 
Soepje van eerste asperges 

xxxx 
Mechelse koekoek filet/ groentevariatie/ peperroomsaus/ kroketjes 

OF 
Scampi’s/ groenten snippers/ roomsausje/ pastaslierten 

xxxx 
Moeulleux/ huisgedraaid vanille roomijs 

 
  Hapjes + 3 gangen +  2 broodjes P.P & boter inbegrepen €40 P.P 

 
 

Extra gerechten  
Wanneer gerechten op het bord gedresseerd zijn krijg je bij retour €1,50 terug. 

- Rundscarpaccio/ rucola/ parmezaan/ pesto €16,50 (voorgerecht op bord) 
- Tomatenroomsoep met balletjes €7,50/L 
- Videevulling/ koekje/ slaatje/ kroketjes €17,50 
- Seizoensslaatje/ zalm Belle-Vue/ cocktailsaus/ 2 broodjes €21,50 (hoofdgerecht op 

bord) 
- Huisgedraaid roomijs vanille €10/L-mokka €12/L 

 
 

Bestellen kan via het nummer 016/488781 of via het mailadres bertembos@scarlet.be 
 
Betalen kan op voorhand (met vermelding van afhaaldatum en telefoonnummer) 
Feestzalen Bertembos BV 
BE59734398157626 
(cash of payconiq is alsook mogelijk) 
 
Passende wijnen aan winkelprijzen ter plaatse beschikbaar/ cadeaubonnen 

mailto:bertembos@scarlet.be


Pop- up afhaalmenu 
 

Vrijdag 19/3 → 16:30 – 17:30 
Zaterdag 20/3 → 16:00 – 17:00 
Zondag 21/3 → 10:30 – 12:00 

 
3 koude smaakmakertjes 

xxxx 
Roomsoepje van waterkers 

xxxx 
Kalfslapje parmigiana/linguine 

OF 
Skrei/ beurre blanc/ broccolipuree 

xxxx 
Trio van desserten 

 
Hapjes + 3 gangen + 2 broodjes P.P & boter inbegrepen €40 P.P 

 
Extra gerechten 
 

- Seizoensslaatje/ scampi/ curry mayonnaise €15,00 (op bord) 
- Tomatenroomsoep met balletjes €7,50/L 
- Huisgemaakte lasagne bolognaise / ham/ broodjes €14,00  
- Spaghettisaus bolognaise €14,00/L 
- Huisgedraaid roomijs vanille €10/L-mokka €12/L 

 
 
Bestellen kan via het nummer 016/488781 of via het mailadres bertembos@scarlet.be 
 
Betalen kan op voorhand (met vermelding telefoonnummer en afhaaldatum) 
Feestzalen Bertembos BV 
BE59734398157626 
(cash of payconiq is alsook mogelijk) 
 
Passende wijnen aan winkelprijzen ter plaatse beschikbaar/ cadeaubonnen 
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