
 

HAPJES om te delen  - € 12 

Ongepelde grijze noordzeegarnalen 

Köfte met munt/dip zoet aardappel-sinaas  

Loempia van scampi 

Mini fritatta van paprika/fetakaas/rucolapesto 

Bruscetta trio: 

 Omelet/ricotta/huisgerookte zalm 

 Zwarte pens/creme van aardpeer 

 Sambal/sint-Jacobsnoot/limoen 

 

SHARING MENU  

Voorgerechten om te delen (vanaf 2p) - € 18 pp 

 Spinaziepannenkoek/roomkaas/huisgerookte zalm 

 Mini sandwich/pulled pork/coleslaw 

 Pizza/boschampignons/rode ui/rucola 

 Traaggegaard grondwitloof/geitenkaas/maldonzout 

 

 

Hoofdgerechten om te delen (vanaf 2p) - € 27 pp 

Chateaubriand ‘Simmentaler’/rode wijnsaus 

Aardappelgratin 

Gebakken worteltjes/oranjebloesem/tijm 

Warme tomaat/groene kruiden 

Gebakken witloof/broccolini/gebrande amandel 

 

Fruits de mer-schotel (vanaf 2p) – € 38 pp 

Kreeft/Amandelschelpen/Kreukels/Oesters Mór (irl)/Gamba/Langoustine 

Zeesalade/Mayonaise/Cocktailsaus/Oesterbrood 

 

 



A LA CARTE 

VOORGERECHTEN 

- Oesters fines de claires n°2 6st pp € 18 

- Visschelp kreeft/zeekraal/rogfilet € 25 pp 

- Zeetong/spinazie/beukenzwam € 20 pp 

 

SOEPEN 

- Consommé van langoustines met venkel en zeekraal € 12/liter 

- Witloofsoep met zoete aardappel, kokosmelk € 6/liter 

- Tomatensoep met handgerolde balletjes € 5/liter 

 

HOOFDGERECHTEN 

- Bouillabaisse met rouille en lookbroodjes € 24 pp 

- Reeragout, gevulde appel/veenbes/gebakken grondwitloof/Anna-aardappelen € 20 pp 

- Kalfsfilet met boschampignons/traaggegaarde knolselder/kalfsjus/aardappeltorentjes met 

beenham € 24 pp 

 

DESSERTEN 

- Surprise chocoladebal ‘Touch of gold’ € 10 pp 

- Dessertbord mandarijn/speculaas € 12 pp  

 

KINDERMENU 

- Kaaskroketten (2 x 80g) € 6 pp 

- Balletjes in tomatensaus met puree € 8 pp 

 

VEGETARISCH 

- Pizza met boschampignons, rode ui, rucola € 12 pp 
- Gevulde portobello met feta, pijnboompit en tomaat € 10 pp 
- Groententajine met kikkererwten en couscous (HG) € 15 pp 

 

 

 

 

 

 

 



EINDEJAARSBUFFET 

Tagliata van rund / kruidendressing met witte balsamicoazijn 

Gegrilde hoevekip / zuiderse groenten / gekonfijtte citroen 

Gerookte forel/komkommer met oosterse krabsalade 

Zalm ‘belle vue’ 

 

Wortel-koolsalade, tomaten/komkommer/rucolasalade, Griekse orzopasta met paprika, taboulé met 

munt 

 

Waterzooi van Noordzeevis  

Provençaals stoofpotje van kalkoen 

Aardappelgratin of aardappelkroketten (zelf te bakken) – seizoensgroenten 

(witloof/knolselder/groene kool) 

 

Brood en boter inbegrepen 

Diverse sauzen 

 

Vanaf 6 personen 

Prijs € 35 pp  

Enkel koud gedeelte € 18 pp – enkel warm gedeelte € 20 pp 

Warme levering is mogelijk vanaf 15 personen - Levering niet inbegrepen 

Verkrijgbaar vanaf 15 december tot 15 januari 

 

DESSERTENBUFFET €10 pp 

Vanaf 6p 

 Chocolademousse met salty crumble 

 Tiramisu met speculoos en peer 

 Appel-amandelmuffin 

 Panna cotta met caramel 

 

 

 

 



 


