
AFHAALFOLDER de VerleYding … bij jou thuis 
 
SOEP 
 
Afhaal op dinsdag , vrijdag en zaterdag tussen 11u en 13u. Vooraf bestellen mag maar moet niet. 

* Op dinsdag kan dit gecombineerd worden met een Vlaamse klassieker  

  ½ l soep + hoofdgerecht = € 12,50 pp 
 
Soepronde op donderdag = soep aan huis of op het werk geleverd in Torhout. 
* Bestellingen voor de soepronde tem woensdagavond via mail: mieke@verleyding.be 
* Ook mogelijkheid hierbij voor een lunchpakket 
   (= 1liter soep + belegd brood naar keuze) € 9,00 garnituur soep + €1,00 
   Alle info zie www.deverleyding.be 

 
 
BURGERS 
 
Afhaal warme burgers elke vrijdag tussen 17u30 en 20u. Mits bestelling vooraf! 
Burger van het huis                             €11,00 
Ovenkoek met gegrilde Breydelham   €11,00 
Veggie burger                                     €11,00 
Kids burger                                         €  6,00 
 
Vergezeld van groenten, bijpassende saus en rozemarijnaardappeltjes 
 
 
APERITIEF / TAPAS  / FONDUE / TEPPANYAKI / GOURMET 
 
Afhaal op zaterdag tussen 16u30 en 17u30 en op zondag tussen 10u30 en 11u30. 
 

Fles huiswijn                                        € 12.50/fles (rood, wit of rosé) 
Picon van het huis                                € 10.00 voor ½ liter – € 20.00 voor 1 liter 
 
Huisbereide tapasplank € 12,00 pp 
twee soorten aperitiefkaas (Manchego en Frontieren brokkel), Spaanse charcuterie, rilette, tapenade van 
zongedroogde tomaat, gerookte forelmousse, zalmsnippers in dillesaus, crackers en  stokbrood      
 
Warme tapas : ( vanaf 2 personen) 
Keuze uit 
* scampi’s in currysaus € 3,50 pp 
* toast champignon € 3,00 pp 
* witte en zwarte pens – verse appelmoes € 3,00 pp 
* gegrilde gamba’s met sausje van fijne aromaten € 3,50 pp 
* patatas bravas € 2,50 pp 
* buikspek in Torhoutse mosterdsaus € 3,00 pp 
 
 
Gemengde vleesfondue       Vis- en schaaldierenfondue Gemengde teppanyaki/ gourmetschotel 
Rund                                       Zalm                                       Scampispies 
Varken                                    Kabeljauw                               Steak 
Kalkoen                                   Victoriabaars                          Torhouts mosterdspek 
Worstjes                                  Scampi                                    Burger 
Spekballetjes                           Gamba                                    Kiplapje 
Gekruide balletjes                   Rivierkreeftje                           Lamskotelet 
                                               Visbouillon inbegrepen             Rozemarijnaardappelen 
€12,50 pp                                €16,00 pp – vanaf 2 pers        €14,00 pp 
 
Koud groentenassortiment  € 5,00 pp 
 
Sausjes De Verleyding: coctail, curry, bearnaise, mosterd, van het huis, verse mayonaise € 2,50 / potje 
Fondueolie € 6,50/1,5 liter 
 

Bestellen kan telefonisch 0472/53 61 95 of 050/21 52 01 of via mail nico@verleyding.be  
Bij het afhalen van jouw bestelling kan je betalen met bancontact of cash. 
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