MOEDERDAG @ home !!
Vergeet je mama, partner of vriendin niet in de watten te leggen
want het is ….. Moederdag!!
Vind je het nog wat vroeg om een terrasje te doen of wil je liever
genieten in je veilig cocon thuis?
Ontdek onze take away formules, perfect geschikt voor grotere
bubbels maar ook voor intieme etentjes
Geen werk & alleen maar genieten…

Levermomenten:
Vrijdag 07 mei tot 17.00 uur
Zaterdag 08 mei tot 17.00 uur
Zondag 9 mei tot 17.00 uur

Bestellen kan tot donderdag 6 mei via 089256646 of via
info@padam.be (enkel geldig na bevestiging)
Bestellingen worden kosteloos geleverd regio Bilzen - Hoeselt Riemst: geen gedoe met parking zoeken in Bilzen centrum

Afrekenen kan cash aan chauffeur of op voorhand via
overschrijving.
Al onze gerechten worden dagvers bereid. Deze worden gedresseerd
in vuurvaste schotels, u kunt deze makkelijk opwarmen in de oven
volgens de meegegeven handleiding.

MOEDERDAGMENU
Aperitiefplankje om te delen
Pastrami NY Style * truffelsalami * manchego kaas * gemarineerde olijven * Spaanse ham * aioli *
Bruscetta * tonijnmayo

Frisse Noordzeesalade met zalm & garnaaltjes - kroketje van kreeft

Romig soepje van asperges & aspergesnippers & vers gebakken broodje

Penne primavera * witte & groene asperges * scampi * wilde gamba * parmezaan
OF

Filet pur van Holsteinerrund op de Green Egg* lentekransje * rozemarijnaardappel
*saus van whisky

Limburgse aardbei * luchtige mousse van vanille * home made chocolate chip
cookies
Prijs 4 gangen (zonder soep) : 49 EUR pp
Prijs 5 gangen (met soep ) 53 EUR PP

A la carte
Aperitiefplankje vanaf 2 pers € 10 pp
Pastrami NY Style * truffelsalami * manchego kaas * gemarineerde olijven *
Spaanse ham * aioli * Bruscetta * tonijnmayo

Rijkgevulde paella vanaf 2 pers € 22,5 pp
Zeebaars * zeeduivel* rode poon * hoevekip * chorizo * greenshell mosselen *
vongole * gamba * scampi

Romig soepje van asperges & aspergesnippers € 8 liter
Frisse salade met zalm & garnaaltjes - kroketje van kreeft € 15
Steak tartaar met een frisse salade & vers gebakken broodje € 22
Penne primavera * witte & groene asperges * scampi * wilde gamba *
parmezaan € 26
Filet pur van Holsteinerrund * lentekransje * rozemarijnaardappel
*saus van whisky € 26
Limburgse aardbei * luchtige mousse van vanille * home made
chocolate chip cookies €8

Spring BBQ (Vanaf 2 pers)
Suprème van hoevekip
Lamsmerguez & witte pens
Zuiderse burger van kalfsgehakt met parmezaan & tomaat
Entrecote van Black Angus
Spiesje van wilde gamba’s

De BBQ wordt geserveerd met kruidenbrood * dipsausjes * Italiaanse
tomatensalade * pastasalade * aardappelsalade * coleslaw * Libanese couscous

U bakt zelf 28,5 EUR pp
Wij bakken voor u 29,5 EUR pp

Voor de kids
Gehaktballetjes in tomatensaus & puree € 12
Pasta meatballs € 12
Vol au vent op grootmoeders wijze & puree € 12

It’s Cocktail O clock

Geniet van onze gekende Padam cocktails bij jullie thuis! U krijgt van
ons de cocktails en de garnituur, u voegt het ijs en de bubbels toe!

Gin & Tonic
€ 19
Goed voor 3 hoeveelheden van één van onderstaande gins met bijhorende
garnituur

Wilderen
Rebel
Hendricks
Fevertree tonic mediterrananean € 3

Mojito € 4,5
Rietsuiker * citrus * munt * rum

Aperitief Padam € 3,5
Vlierbloesem * triple sec * tonic

Haspengouwse mocktail € 3,5
Appel * peer * gember * munt * limoen

Americano € 5
Campari * vermouth * sinaasappel

Huisgemaakte limoncello € 22 liter
Homemade green ice tea € 9,5 liter
Hierbas de Ibiza € 15 (2 porties)
Ijskoud kruidendigestief uit Ibiza

Volgende wijnen en bieren zijn ook gekoeld en klaar om mee te nemen
Wijnen
Cava Divina Brut € 19
La grangette € 15
Riesling Leon Bauer € 20
Vacqueras € 29
Testarossa rosato € 22
Meliac rose € 15
Langhe da Bertu € 26
Régis Boucabeille € 22
Paranga Zuid Afrika € 15
Pouilly fumé Mademoiselle de T € 29
Hoenshof Hoepertingen € 29
Macon Fuisse € 28
Pietershof Pinot Blanc Teuven € 25

Biertjes
€ 2,5 Westmalle dubbel of trippel
€ 3 Orval * Chimay Tripel * Omer * Fagnes blond * Fagnes donker *
Rodenbach grand cru
€ 3,5 St Bernardus Abt 12 * Rochefort 9
€ 4,5 Oude geuze Boon

