
  Hapjesbord : 
•appel, crème van eend, gerookte paling 
•pestokoek, gebrande zalm, citroengel
•macaron van parmaham en meloen

~~~~~~

Sint-Jacobsnootje en paling, 
kwartelei, komkommer

~~~~~~

Zeebaars 
asperges, gebrande citrus

~~~~~~

Jonge boerderijeend, 
Japanse lak, jonge wortel, miso, humus gember-citroen, aubergine, gerookte aardappel

~~~~~~

Taartje van framboos en litchi
rood fruit, frambooscrèmeux

Gastronomische geneugten

Prijs per persoon : 45,00 €, hapjesbord : 5,20 €
Tevens is het ook mogelijk tot het samenstellen van een 3- of  5 gangen menu. Gerechten te kiezen uit beide menu’s, mits prijsaanpassing.  

Ik geef  u graag advies omtrent de keuze van de wijnen met mogelijkheid tot aankoop uit onze wijnkaart. 
Wij kunnen ook zorgen voor uw zoete zaligheden voor bij de koffie.

Wij bieden deze formule ook aan met bediening aan huis.

Vier uw communiefeest bij u thuis
Communiemenu's om af  te halen 

  Hapjesbord : 
•appel, crème van eend, gerookte paling 
•pestokoek, gebrande zalm, citroengel
•macaron van parmaham en meloen

~~~~~~

Noordzeegarnaal handgepeld, 
burrata, asperges, nieuwe aardappel, mousseline, mosterddressing

~~~~~~

Noorse zalm MOWI, 
geconfijt, haringkaviaar, tuinkruiden, daslook, karnemelk

~~~~~~

Vier bereidingen van rundsvlees’Limousin’,
lentegroenten
~~~~~~

Panna Cotta, 
champagnesorbet, witte chocolade en basilicum, exotische fruitsalade

Een culinair avontuur

Prijs per persoon : 48,00 €, hapjesbord : 5,20 €
Tevens is het ook mogelijk tot het samenstellen van een 3- of  5 gangen menu. Gerechten te kiezen uit beide menu’s, mits prijsaanpassing.  

Ik geef  u graag advies omtrent de keuze van de wijnen met mogelijkheid tot aankoop uit onze wijnkaart. 
Wij kunnen ook zorgen voor uw zoete zaligheden voor bij de koffie.

Wij bieden deze formule ook aan met bediening aan huis.

Menu voor onze jonge gasten :

Hapjespakket :
3,75 €

mini pizza
mini hamburger

mini croque monsieur

Voorgerechten :

• tomatensoep met 
balletjes

• meloen met Parmaham
• kaas-of 

garnaalkroket

Hoofdgerechten :

• kipfilet met appelmoes 
en kroketjes

• balletjes in tomatensaus 
met boontjes en puree

• vol-au-vent met 
kroketjes

Nagerechten :

• chocomousse
• huisgemaakt vanille ijs
• ijslam (minimum 10p.)

15 €/p. (voor-, hoofd-, 
nagerecht)


