Take away
donderdag t/m zaterdag
Helaas hebben we onze deuren weer moeten sluiten i.v.m. de coronamaatregelen. Daarom bieden we u graag
de mogelijkheid om thuis te genieten van de keuken van Rantree. Elke donderdag, vrijdag en zaterdag kunt u
bij ons terecht voor onderstaand take-away aanbod.
Met ons afhaalmenu, de losse gerechten en extra's kunt u er thuis een gastronomisch feestje van maken!

Take-away Menu Rantree
Saibling, komkommer, appel, retich, green juice, tuile
Piperade, gepelde cherry tomaat, geconfijte paprika
Skrei, gestoofde prei, saus van Verjus
Kalfswang, ossobuco, risotto Milanese
Toblerone, mandarijn en vanille
Het 4 gangen menu (zonder skrei) kost €45,- per persoon, 5 gangen €55,-, inclusief brood en boter.

Rantree VEGALICIOUS menu voor thuis
Bulgur, ananas en Ras el Hanout
Piperade, gepelde cherry tomaat, geconfijte paprika
Ravioli, spinazie, ricotta en saus van Truffel
Biet Wellington, kastanje en oude kaas
Huisgemaakte Tiramisu
Het 4 gangen menu (zonder ravioli) kost €45,- per persoon, 5 gangen €55,-, inclusief brood en boter.

Soepen
Runder ossenstaartsoep met wortel en knolselderij 0,5 liter €9,Kreeftensoep met garnalen 0,5 liter €9,50
Tomatensoep met gehakt balletjes 0,5 liter €8,-

Extra gerechten
Pata negra 50gr €12,50,Oesters mór no3 met rode wijn azijn en sjalot 6st €20,Kaas assortiment met garnituur €14,50
Salade zalm huis gerookt met hofmeester saus €12,50
Tomaat crevette €15,Zwezerik met schorseneren, Citrus , kervel en kalfsjus €19,50

Sterrenbonbons
Verschillende soorten bonbons van Chocolade atelier La Fève gemaakt i.s.m. 10 Michelin sterrenchefs.
Sterrenbonbons 10 stuks € 14,95
Sterrenbonbons 20 stuks € 29,95

Sterrenbonbons 40 stuks € 59,95

Wijnen
3 flessen geselecteerd door Jennifer 55,- euro
4 flessen geselecteerd door Jennifer 65,- euro

Verse pastasaus
Pasta tomaat, groenten, gehakt (0,5 liter) €8,50
Vega pastasaus (0,5 liter) €7,50
Pasta met zalm en prei (0,5 liter) €9,50
--

Bestellen, afhalen & bezorgen
Ons afhaalmenu is beschikbaar op donderdag, vrijdag en zaterdag en kan deze dagen worden opgehaald
tussen 15.00 en 17.00. Daarnaast gaan we onze gerechten bezorgen bij u aan de voordeur, ook in België!
De bezorgkosten zijn € 6,00 per levering. Wij bezorgen in Nederland in de regio's: Maastricht, Meerssen,
Voerendaal, Heuvelland en Parkstad en in België in de regio's Tongeren, Riemst, Bilzen, Lanaken,
Maasmechelen en Genk. Leveringen worden tussen 15:00 en 18:00 uur bij u thuis bezorgd.
U kunt uw bestelling doorgeven tot 22.00 van de voorgaande dag. Vragen? Bel gerust ? 043-3215140
Bestellen kan alleen online via het bestelformulier.

