BESTELFICHE KERST EN NIEUWJAAR 2020-2021
GERECHT

PRIJS P.P

AANTAL

TOTAAL

APERITIEFHAPJES
Assortiment van 3 koude aperitiefhapjes
Assortiment van 2 warme aperitiefhapjes

€ 7.50
€ 5.00

TAPAS
Klein

€7.00

Groot

€12.50

KLASSIEKERS
Noorse zalm, peterselie, sjalot, citroen
Vispannetje, zalm, zeetong, kabeljauw, Zeeuwse roem, scampi
Hoevekip, vol au vent, kastanje en beukenzwammen
Hertenkalf, stoofpotje, champignons, appel, witloof

€ 12.50
€ 18.00 vg.
€ 24.00* hg.
€ 15.00
€18.00

KOUDE VOORGERECHTEN
Noorse zalm, panna cotta van bloemkool, komkommer, rode biet
Scampi, krokante salade van venkel, paprika, courgette, avocado

€ 17.00
€ 18.00

SOEPEN
Bisque van Canadese kreeft geparfumeerd met armagnac
Soepje van aardpeer en peterseliewortel, gedroogde Ibercoham, …
Tomatenroomsoep, tomatenblokje en balletjes

€ 16.00/l
€ 9.00/l
€ 6.5/l

WARME VOORGERECHTEN
Beursje, scampi, sint-jacobsvrucht en zeetong, gewokte groenten
Pladijs*, koningskrabkorst, peterseliewortel, prei en witte wijnsaus
Zeetong*, Canadese kreeft, peterseliewortel, prei-olie,
beukenzwammen
Ravioli*, boschampignons, truffel, jus van eekhoorntjesbrood

€ 18.00
€ 18.00 vg.
€ 22.00* hg.
€ 22.00 vg.
€ 26.00* hg.
€ 16.00 vg.
€ 20.00* hg.

Kreeftenbereidingen
Halve Canadese kreeft (550 gr.) “Belle vue”
Halve Canadese kreeft (750 gr.) “Belle vue”
Halve gegratineerde kreeft (550 g.) met Thaise kerrie en fettuccine
Halve gegratineerde kreeft (750 g.) met Thaise kerrie en fettuccine
Halve Canadese kreeft (550 gr.) Tom Ka Khai en fijne groenten
Halve Canadese kreeft (750 gr.) Tom Ka Khai en fijne groenten

€ 24.00
€ 28.00
€ 27.00
€ 30.00
€ 27.00
€ 30.00

Hoofdgerechten
Hoevekip ‘New style’, vol au vent, kalfszwezerik
Kalfslende, dragonsaus, op lage temperatuur gegaard
Fazant “fine champagne”, witlof; tarte tatin van appel
Hertenkalf, sausje met mierikswortel, witlof, tarte tatin van appel

€ 18.00
€ 20.00
€ 20.00
€ 26.00

Nagerechten
Flensjes, sinaasappel, Grand Marnier, vanilleroomijs
Creatie “Nuto”, smeuïge melkchocolade met hazelnootcrèmeux

€ 8.00

€ 6.50

Totaal
Contactgegevens

Besteldatum

Naam:

□ Afhalen op 24/12 tussen 14u30 en 17u00
□ Afhalen op 25/12 tussen 10u30 en 11u30
□ Afhalen op 31/12 tussen 14u30 en 17u00
□ Afhalen op 01/01 tussen 10u30 en 11u30

Adres:
Telefoonnummer:

! Het is niet mogelijk met betaalkaart te betalen !

Opmerkingen

