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Nagenieten

Aperitief  zonder alcohol
Sinaasappelsap  2.95 
Apero kids  2.95 
Cocktail alcoholvrij  4.60
Virgin Mojito  4.60

Aperitief  met alcohol
Martini wit  4.60
Campari  4.60
Campari Orange  5.95
Kir  4.70
Porto Offley Tawny  4.60 
Sherry Osborne  4.60 
Cava (glas)  4.95
Cava (fles 75 cl)                                                                                               23.95 
Cocktail Colmar  5.50
Whisky  William Lawson’s  5.50
Bombay Gin & Schweppes Tonic  6.95
Hendrick’s Gin & Schweppes Tonic  8.95
Mojito  5.95

Geselecteerde wijnen
Wit: Oude Kaap Chenin Blanc (75 cl)   10.50
Zuid-Afrika.

Rood: Château Plaisance-Branne -   17.70
Montagne Saint-Émilion (75 cl)
Fruitige Franse wijn met een lange afdronk. 

Mokka / Espresso / Espresso deca  2.45
Thee: Munt, Citroen, Rozenbottel en Zwarte thee  2.45 
Cappuccino  3.10
Koffie verkeerd  3.10
Irish Coffee, French Coffee, Italian Coffee, 6.10
Normand Coffee
Pousse-café: Whisky, Cognac, Calvados, Amaretto (5 cl) 5.50

+6.00

+6.00

+10.00
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DRANKEN BUFFET
alt�d inbegrepen

ZERO SUGAR ORIGINAL TASTE

www.colmar.be 

      Is het jouw verjaardag? 
Wij hebben een verrassing voor je!

Buffetsalade met knapperige frietjes Nieuw
Geniet van één of meerdere van onze heerlijke buffetsalades à 
volonté: Zalm, Serrano, Campagne of Veggie. Geserveerd aan tafel 
met frietjes. 

17.95 

Menu Colmar Nieuw 
Geniet van één of meerdere van onze heerlijke buffetsalades à 
volonté: Zalm, Serrano, Campagne of Veggie. Geserveerd aan tafel 
met frietjes. 
+ Soep van de dag
+ Dessertenbuffet 
+ Drankenbuffet

23.95

Groentepakketje in Brickdeeg met gekruide 
Tomatensaus Nieuw  
       Vegetarische schotel met brickdeeg gevuld met 
lentegroentjes, mozzarella en een verfijnde tomatensaus.

15.95

Vol-au-vent Onze klassieker 
Een typisch Vlaamse klassieker, geserveerd met knapperige 
frietjes. 

15.95

Vlaamse Stoofkarbonades Onze klassieker 
Zacht gegaard rundvlees in een heerlijk sausje van bier en 
peperkoek volgens het familierecept! Geserveerd met knapperige 
frietjes.

17.95

 

Kabeljauwhaasje met Dijonaisesaus Nieuw 
Geserveerd met een aardappel in de schil.

18.95

Atlantische Zalmfilet op Vel gebakken  
met Mousselinesaus Nieuw                                 
Geserveerd met een aardappel in de schil.

18.95

Gegrilde Beenham     
Zacht gerookt en geserveerd met knapperige frietjes.

12.95

Spare-ribs Colmar  
Een stevige portie pittig gekruide varkensribbetjes. Geserveerd
met een aardappel in de schil.

16.95

Spare-ribs Colmar Original Barbecue Saus 
Geserveerd met een aardappel in de schil. 

17.95

Gekruide XXL-Kippenbrochette (45cm) 
Heerlijke stukjes gemarineerd kippenvlees op een reuzenspies. 
Geserveerd met knapperige frietjes.

17.95

Gegrilde Rundsteak Belgisch Wit-Blauw 190 gr 
Heerlijke steak, gegrild volgens jouw wensen. Geserveerd met 
hofmeesterboter en knapperige frietjes. 

18.45

Entrecote Holstein 220 gr Nieuw 
Vol van smaak, gegrild volgens jouw wensen en geserveerd met 
hofmeesterboter en knapperige frietjes.

21.95

Rundtournedos 250 gr Nieuw 
Voor de vleesliefhebber, fantastisch van smaak en gegrild volgens 
jouw wensen. Geserveerd met hofmeesterboter en knapperige 
frietjes.

21.95

Filet Pur • Nieuw-Zeeland 180 gr 
Heerlijk boterzacht, gegrild volgens jouw wensen. Geserveerd 
met hofmeesterboter en knapperige frietjes.

24.95

Bacon Burger Authentic
XXL Bacon Burger Authentic 
100% rundergehakt, knapperige bacon, salade, tomaat, rode ui en 
burgersaus. Geserveerd met knapperige frietjes.

16.95
+3.00

Burger Authentic Cheddar Kaas Nieuw
XXL Burger Authentic Cheddar Kaas 
100% rundergehakt, Cheddar kaas, burgersaus, salade, tomaat en 
rode ui. Geserveerd met knapperige frietjes. 

16.95
+3.00
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     Kidsmenu tot 12 jaar
Kindergerecht + drankjes + dessertenbuffet + geschenk!

7.95

Garnituur naar keuze:
Knapperige frietjes, kroketjes of gepofte aardappel in de schil verrijkt 
met room en bieslook.

Saus naar keuze:
Bearnaise, Peperroom of Champignons. +0.95

Raadpleeg onze suggesties op het suggestiebord

Voorgerecht
We bieden tijdelijk geen voorgerechtenbuffet aan. 
Onze chef maakte echter een selectie van de beste 
combinaties uit ons gekende buffet. Al onze salades 
worden aan tafel geserveerd.

Buffetsalade Zalm Nieuw
Een heerlijke selectie van de beste groentjes uit ons buffet 
geserveerd met gestoomde en gerookte zalm.

Buffetsalade Serrano Nieuw
Een frisse salade met groene asperges, Serranoham, 
olijven, Gran Padano-schilfers en een heerlijke 
kruidensaus.

Buffetsalade Campagne Nieuw
Onze rustieke buffetsalade met kip, paté, groene asperges, 
rillette en gekookte ham.

Buffetsalade Veggie Nieuw
 Een smakelijke vegetarische wrap met een frisse 

salade.

Dessertenbuffet à volonté
Ons onweerstaanbaar lekkere dessertenbuffet is 
voorgeportioneerd en zoals altijd à volonté.

Voorgerecht + 
Dessertenbuffet à volonté

Ontsmet je 
handen bij het 
binnenkomen.

Er zijn 
handschoenen voor 

je beschikbaar.

Betaal contactloos. Zorg voor elkaar en 
jezelf...

... en wij zorgen 
voor jou.

Hou 
afstand.

Samen houden we het veilig en gezellig
Ontdek al onze maatregelen op www.colmar.be/veilig-genieten.

2 Kies je hoofdgerecht

Geldig van vrijdagavond tot en met zondagavond en op feestdagen

De lekkerste zomerse 
smaken op je bord!

Stel zelf jouw menu samen - Drankenbuffet altijd inbegrepen 


