KOETSHUYSMENU
ENKEL PER TAFEL VERKRIJGBAAR

€49
VOORGERECHT

(maak uw keuze uit onderstaande gerechten)

Duo van zalm

- of -

Gravlax en tartaar

Duo van kroketjes

- of -

Kaas en garnaal

Scampi à l’Indienne
Lichte currysaus

HOOFDGERECHT

(maak uw keuze uit onderstaande gerechten - omschrijving zie binnenzijde)

CHARBONADE (tafelgrill) naar keuze - of - FONDUE naar keuze - of - RACLETTE

DESSERT

(maak uw keuze uit onderstaande gerechten)

Irish coffee

- of -

Dame Blanche

- of -

Chocoladefondue (suppl. € 3,00)

Kindermenu

Ook kinderen worden bij ons verwend met een aangepast menu.

Kinderen van 0 t.e.m. 2 jaar: gratis.
Kinderen van 3 jaar t.e.m. 6 jaar: kidsmenu aan € 20,00
Van 7 jaar t.e.m. 12 jaar: kidsmenu aan € 30,00

Vraag naar onze all-in formule voor al uw feesten:
Aperitief Sélection brut ‘Eccellenza’, sprankelende Kir ‘Les Grands Seigneurs’ appelsiensap of mocktail,
alle geselecteerde witte en rode wijnen, Stella, Hoegaarden, Kriek, Leffe blond/bruin en
Triple Karmeliet, waters, softdrinks, Grootmoeders koffie en selectie van thee inbegrepen.
(met onze huischampagne: suppl. € 35,00/fles)

Tip voor uw feestjes:
Vooraf een uitgebreide staande receptie met 5 amuses van de chef
(€ 10 supplement p.p. op een all-in formule.)

TAFELGRILL, FONDUE & RACLETTE
Charbonade (tafelgrill)

Fondue

Verkrijgbaar vanaf 2 volwassen pers.

Neptunus

			

Papillot van Noordzeevis met witte wijnroomsaus,
3 gamba’s in tuinkruiden, Zalmpapillot
met fijne groenten

Verkrijgbaar vanaf 2 volwassen pers.

29,00

Argentijnse gamba 			

30,00

Bourguignonne 			

26,00

8 stuks gamba’s

Plakjes zuiver rundsvlees “Belgisch Wit-Blauw”

Brochette mix

			

Spiesje met varkensspiering ‘Brasvar’
Rundsbrochette
Gemarineerd lamsheupje op spiesje
Kippenbrochette met zoete puntpaprika & ajuin

Delicieux

			

Papillot van kip ‘tomaat – mozzarella’
Kippenbrochette met zoete puntpaprika & ajuin
Papillot van kip ‘tikka masala’ (zachte curry)

Deluxe

			

Plakjes rundsvlees, gemarineerde kalkoenfilet
en lamsvlees

Terre et Mer 			

Gamba’s in tuinkruiden
Papillot van Noordzeevis , rundsplakje,
kippenbrochette met zoete puntpaprika & ajuin en
gemarineerd lamsheupje op spiesje

Vegetable lover 			

Papillot van seizoensgroente
Groentenbrochette, papilot van pasta truffel
Halloumi brochette met kerstomaatjes
Padron pepers & zacht gegaarde mais

26,00

26,00

Surf & Turf

26,00

Bourguignonne

26,00

Agnelles 			

26,00

Delicieux 			

24,00

Deluxe 			

26,00

Terre et Mer

29,00

9 stuks scampi’s in krokant jasje
(Japanse panko)
Blokjes rundsvlees “Belgisch Wit-Blauw”,
4 scampi’s in krokant jasje en rundsgehaktballetjes
Blokjes rundsvlees “Belgisch Wit-Blauw”
en rundsgehaktballetjes
Blokjes sappig lamsvlees

24,00
26,00
29,00

Blokjes kalkoenfilets

Fijne blokjes rundsvlees “Belgisch Wit-Blauw”,
lamsvlees,kalkoenfilet en rundsgehaktballetjes

		

Scampi’s in panko (krokant jasje), lamsvlees,
rundsvlees “Belgisch Wit-Blauw”, kalkoenfilet
en rundsgehaktballetjes

Raclette
24,00

Bij elke Charbonade & Fondue serveren wij
een verse frisse salade, huisbereide frietjes,
krielaardappelen met rozemarijn en 6 sausjes.
Bij de Charbonade serveren wij nog bijkomend
een groentenpapillot.
Onze gerechten bevatten allergenen.
Wenst u meer informatie hieromtrent,
spreek de verantwoordelijke vrijblijvend over aan.

Scampi 		

Verkrijgbaar vanaf 2 volwassen pers.
Serrano ham ‘Reserva’ (12 maanden gerijpt)
Cobourg gerookte ham - Franse salami
Gekookte ‘Meesterlyke’ ham

Garnituren

Graantjes mosterd ‘Tierenteyn’, gemarineerde zilveruitjes,
mini augurk, brood, slaatje en gestoomde krieltjes

26,00

