TAKEAWAY BY CHIEL
Afhalen of bezorgen op Donderdag t/m zondag van 16:00 tot 20:00
By Chiel mosselservice aan huis! Direct in uw eigen pan!

Weekspecial

Mosselpannetje met brood, salade en sausjes

€1
7.50

Deze mosselpan kan koud afgehaald of bezorgd worden. Als het afgehaald wordt, moet er een
eigen pan meegenomen worden. Als het bezorgd wordt, nemen wij een pan aan en vullen de pan dan.

Voorgerechten

Gekonfijte forel met bieslookcrème en Japanse vliegviseitjes		
€1
3.50
Wortel-crèmesoep met sinaasappel		
€6
.50
Ceviche van heilbot met diverse structuren van grapefruit		
€1
3.50
Garnalen cocktail		
€1
3.50
Terrine van ganzenlever met brioche brood		
€1
6.50
Carpaccio ossenhaas met pijnboompitjes, truffelcrème en oude kaas		
€1
3.50
Proeverij van voorgerechtjes 5 stuks		
€1
5.50

Hoofdgerechten (Warm af te halen en te bezorgen)

Dave’s prijswinnende Oerburger met friet		
€1
4.50
Saté van Lijntje met friet en zoet/zure komkommer		
€1
4.50
Gamba’s piri piri met salade en sausjes en friet		
€1
4.50
Duo van kalfsvlees met aardappelmousseline en seizoengroenten
€2
4.50
Bavet van de BBQ met boontjes en spekjes en knoflookjus		
€2
4.50
Zeetong op klassieke wijze gebakken warm geserveerd		
€3
9.50
Halve kreeft thermidor met lintpasta		
€2
5.50
Surf ’n Turf met kreeft en een biefstuk met garnituur		
€3
7.50

Dessert

Crème brûlée van citroen met steranijs-roomijs		
€9
.50
Crepe Suzette		
€9
.50

3-gangen

€ 31,
50

Verassingsmenu door de Chef
Diverse wijn opties (zie pag 2)

4-gangen

€ 41,
50

Verassingsmenu door de Chef
Diverse wijn opties (zie pag 2)

5-gangen

€ 51,
50

Verassingsmenu door de Chef
Diverse wijn opties (zie pag 2)

Deze menu’s zijn makkelijk te bereiden met onze instructies (zowel magnetron als oven).
Ook ontvangt u opmaakinstructies voor een By Chiel waardige belevenis thuis bij u aan tafel.
Bezorgkosten
Donderdag t/m zondag van 16:00 tot 20:00 uur
Bestellen is mogelijk tot 19:00 uur

Binnen 10 km
€2,50

10-15 km
€7,50

Vanaf 15 km

Aangepast tarief

Besteding boven €50 gratis bezorgen (binnen 10 km)
Betaling via contactloos / betaalverzoek

Heeft u verder (dieet)wensen of wilt u iets speciaals?
Neem dan contact op via info@bychiel.nl of 0575-510 005 (of via Whatsapp 06-16476744)

NELEMAN BY CHIEL

In het binnenland achter Valencia ligt een prachtig, dun bevolkt natuurgebied Parque Natural de las Hoces
del Cabriel. Daar, in het gehucht Casas del Rey, op zo’n 900 meter boven zeeniveau, liggen de wijngaarden
van Neleman.
By Chiel hebben wij een selectie gemaakt dat een smaakvolle aanvulling zal zijn op uw diner.

Cava Brut

10.95

0,75l €

Deze Cava is een blend van chardonnay en macabeo druiven. Een zuivere fijne mousse. In de neus wat rijpe en
fruitige tonen met voldoende mineraliteit, de smaak is fris en rond.

viognier verdil

5.95

33cl€

7.95

0,75l €

Viognier Verdil is een spannende witte wijn door de unieke combinatie van de twee druivenrassen viognier en
verdil. De viognier is mooi rond en zacht van smaak. De verdil druif geeft frisheid aan de wijn. Deze laatste is een
bijzondere, zeldzame druif en typerend voor Valencia. Er staat wereldwijd nog maar 50 ha van aangeplant. De wijn is
fris, rond en zacht van smaak. In de neus heerlijk exotisch wit fruit, ananas, gele meloen en mangofruit.

tempranillo Monastrell

5.95

33cl€

7.95

0,75l €

Deze rode wijn is toegankelijk, lekker fruitig en licht kruidig met ronde en zachte tannines. In Frankrijk wordt de
monastrell mourvèdre genoemd. Daar komt hij veel voor in het Rhônegebied en de Languedoc maar in Spanje geeft
de druif een heel andere smaakbeleving. Door het warme klimaat en de bodem ontstaat het aroma van heerlijk
bramenfruit en in de smaak een zachte kruidigheid.

Just Fucking good wine wit

7.95

33cl€

11.95

0,75l €

70% verdil, 10% chardonnay, 10% viognier en 10% sauvignon blanc. Opgevoed op nieuw Frans eiken. Volle,
krachtige en vooral kruidige wijn met veel rijp tropisch fruit, kaneel en nootmuskaat, vleugje vanille van het hout en
een zachte, romige maar ook frisse afdronk.

Just Fucking good wine rood

9.95

33cl€

16.95

0,75l €

100% marselan druif, een kruising tussen cabernet sauvignon en grenache. Nieuw Frans eiken geeft deze stevige rode
wijn tonen van zwarte bes, framboos, wat kruidigheid en een hint van cacao. Krachtige fruitige smaakvolle wijn met
een volle lange afdronk.

Onze bovenstaande wijnen zijn ook los te bestellen. De onderstaande bezorgkosten zijn van toepassing.
Bij bezorging worden de wijnen gekoeld geleverd.
Bezorgkosten
Donderdag t/m zondag van 16:00 tot 20:00 uur
Bestellen is mogelijk tot 19:00 uur

Binnen 10 km
€2,50

10-15 km
€7,50

Vanaf 15 km

Aangepast tarief

Besteding boven €50 gratis bezorgen (binnen 10 km)
Betaling via contactloos / betaalverzoek

Heeft u verder (dieet)wensen of wilt u iets speciaals?
Neem dan contact op via info@bychiel.nl of 0575-510 005 (of via Whatsapp 06-16476744)

