KERST- & NIEUWJAARSGERECHTEN
BESTEL VIA 051 58 11 58
Aperitiefhapjes (per stuk)
* Aperitiefschaaltjes koud gevarieerd
* Warme gevarieerde hapjes (in oven afbakken)
* Artisanaal Brydel hamkroketje
* Huisgemaakte Mini- garnaalkroketje
* Huisgemaakte mini- pizza
* Mini garnaal cocktail
* Oester open (en losgemaakt)
* Aperitiefbord (7 soorten koud)

1,50
1,40
1,00
1,60
2,00
2,50
2,50
10,00

Koude voorgerechten:
* Versierde zalmfilet “belle vue”
* Zeevruchten cocktail (Grijze garnalen, zalm, krab, in glas, saus apart)
* Garnalencocktail (saus apart)
* Zeevruchtenbord
* Carpaccio van rund met cruditeiten
* Duo van ganzelever & gerookte eendenborst op bord

11,50
12,00
13,00
15,00
14,00
18,00

Soepen met hun garnituren: Per Liter ( = ongeveer 3 personen)
* Tomatenroom met balletjes- / Aspergeroom- / Pompoenroomsoep
* Agnes- Sorel roomsoep
* Soep van de visser

5,00
7,00
10,00

Warme voorgerechten:
voor hoofdgerecht(*) met aardappel naar keuze, géén groenten
* Huisbereide garnaalkroket (per stuk)
* Vispannetje van het huis * +6€
* Scampi’s op de wijze van de chef (6/10* stuks) *+6€
* Kabeljauwhaasje op bedje van prei of normandische wijze * +8€
* Staartvis (lotte) op bedje van prei *+8€
* Zeetongreepjes op Normandische wijze of kreeftensaus (4/8* stuks) *+10€
* Bouillabaisse van de middalandse zee *+8€

4,00
12,00
9,00
13,00
14,50
14,00
13,00

KERST- & NIEUWJAARSGERECHTEN
BESTEL VIA 051 58 11 58
Hoofdgerechten:
* Varkensgebraad “prince Orloff” op grootmoeders wijze
* Parelhoen supreme filet
* Kippenrollade gevuld met appel en veenbes
* Gevulde kalkoenfilet
* Kalkoenfilet
* Varkenshaasjes
* Eendenborstfilet
* Hazenrugfilet
* Stoofpotje van everzwijn
* Stoofpotje van hert
* Hertekalfrugfilet

16,00
20,00
16,00
18,50
17,00
18,00
23,00
26,50
18,00
20,00
27,00

Drie soorten groenten naar keuze, saus en aardappelen naar keuze zijn inbegrepen in de
hoofdgerechten.
Sauzen: room-, champignon-, Jagers-, grand veneur-, druiven-, sinaasappelAardappelen: Huisgemaakte kroketten (7st), Mini-kroketjes (12stuks), gratin-dauphinois,
krielaardappeltjes, hertoginne aardappelen, amandelkroketjes
Groenten: Wortelen, boontjes in spek, witloof, broccoli, preitaartje, bloemkool
Gevulde appel met veenbessen , gemarineerde babypeertjes, spruitjes
groentesla (=salades, tomaat, komkommer, witloof, wortel)
Extra groenten per soort: + 2,50€ pp
* 1)

Gevarieerde koude schotel (vlees, vis, sausen, aardappelen, groenten)
23,00
Tomaat met grijze garnalen, gekookte zalm, gerookte zalm, heilbot, hamrolletje,
Rosbief, kippenboutje, gerookte ham met meloen, groenten, sausen, aardappelen

* 2)

Gevarieerde koude schotel (= *1 + gerookte vis, scampi’s, gamba’s, tongfilet)

* Uitgebreid koud buffet (minimum 15 personen)

26,00
30,00
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Desserts
* Nagerechtenbord
* Chocoladefestijn op bordje

10,00
7,50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nuttige info
* Gerechten dienen minimum voor 2 personen te worden besteld!
* Gelieve uw bestelling door te geven ten laatste tegen 12u
- Dinsdag 21 december voor de kerstdagen (24 & 25 december)
- Dinsdag 28 december voor de Nieuwjaarsdagen (31 dec & 1 jan)
* Er wordt een vergoeding van 10€ aangerekend om aan huis te leveren.
* Gerechten afhalen op
- Kerst-& nieuwjaaravond tussen 15u & 18u
- Kerstdag & Nieuwjaardag tussen 10u30 & 13u

Dank bij voorbaat
Noëlla, Kristien & Kris en Personeel

Prettige Feestdagen & een gelukkig, gezond / smakelijk Nieuwjaar

