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Pop- up afhaalmenu 
 

Zaterdag 15/5 → 10:30 – 12:00 
Zondag 16/5 → 10:30 – 12:00 

 
3 smaakmakertjes (+ €7,00) 

xxxx 
Belgische asperges op z’n Vlaams/ roosje van lichtgerookte zalm 

xxxx 
La Belle Flamande kipfilet/ fine champagne/ marktgroentjes/ rostiaardappel 

OF 
Kabeljauwhaasje/ graanmosterdsaus/ prei/ bieslookpuree 

xxxx 
Huisgedraaid roomijs/ rode vruchten/ koude sabayon 

 
3 gangen + 2 broodjes P.P & boter inbegrepen €40 P.P OF €47,00 met hapjes 

 
Extra gerechten 
 

- Romig soepje van asperges met stukjes €9,00/L 
- Tomatenroomsoep met balletjes OF soep van de week €7,50/L 
- Huisgemaakte bolognaisesaus €14,00/L 
- Huisgemaakte lasagne bolognaise met beenham €14,00  
- Tomaat grijze garnaal/ cocktailsaus/ brood en boter (op bord) €23,00  
- Balletjes in tomatensaus/ puree. Volwassenen €15,00 / Kids €10,00 
- Huisgedraaid roomijs vanille €10/L-mokka €12/L 

 
 
Bestellen kan tot woensdag 12 mei (tenzij uitverkocht) 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 

mailto:bertembos@scarlet.be
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Pop- up afhaalmenu 
 

Zaterdag 22/5 → 10:30 – 12:00 
Zondag 23/5 → 10:30 – 12:00 

 
3 koude smaakmakertjes 

xxxx 
Aspergeroomsoep met garnituur 

xxxx 
Zeeduivel/ lichte curry/ groentejulienne/ fregula sarde 

OF 
Kalfshaasje/ vleesjus met dragon/ marktgroenten/ aardappel wedges 

xxxx 
Taartje aardbei/ sorbet duindoornbes 

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

 
Extra gerechten 
 

- Tomatenroomsoep met balletjes OF soep van de week €7,50/L 
- Gravad lax/ asperges/ zure room/ tuinkruiden €17,50 
- Huisgemaakte bolognaisesaus €14,00/L 
- Verse videevulling/ koek/ kroketjes €16,50 
- Huisgedraaid roomijs vanille €10/L-mokka €12/L 

 
 
Bestellen kan tot woensdag 19 mei (tenzij uitverkocht) 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 

mailto:bertembos@scarlet.be
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Pop- up afhaalmenu 
 

Zaterdag 29/5 → 10:30 – 12:00 
Zondag 30/5 → 10:30 – 12:00 

 
3 koude smaakmakertjes (+ €7,00) 

xxxx 
Vitello Tonato New Style (Op bord) 

xxxx 
Zeebrugs vispannetje/ snippergroentjes/ aardappelpuree 

OF 
Ossenhaas/ wokgroentjes/ champignon- peperroom/ verse kroketjes 

xxxx 
Tiramisu met aardbeien 

 
3 gangen + 2 broodjes P.P & boter inbegrepen €40 P.P OF €47,00 P.P 

 
Extra gerechten 
 

- Tomatenroomsoep met balletjes OF soep van de week €7,50/L 
- Huisgemaakte bolognaisesaus €14,00/L 
- Asperges/ beenham/ puree/ kaassaus €17,50 
- Tomaat grijze garnaal/ cocktailsaus/ brood en boter (op bord) €23,00  
- Huisgedraaid roomijs vanille €10/L-mokka €12/L 

 
 
Bestellen kan tot woensdag 26 mei (tenzij uitverkocht) 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 

mailto:bertembos@scarlet.be

