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“Restaurant bij u thuis“
staat als gastronomisch traiteur borg voor een vernieuwende vorm van heerlijk tafelen. 

“Restaurant bij u thuis” 
staat garant voor kwaliteit, versheid en service.

Trouw aan de traditie van de klassieke keuken, brengen wij toch een vernieuwing, naar het inzicht van de chef-kok, 
met Belgische kwaliteitsgrondstoffen als voornaamste basis.

Met uw keuze van onze formule 
“Restaurant bij u thuis” 

kunnen wij u een totaalpakket aanbieden met een uitstekende prijs / kwaliteitsverhouding 
van aperitief  tot aan de afwas toe.

Terwijl u zelf  aanschuift aan uw tafel, bereiden wij bij u thuis de culinaire gerechten.  
Wij staan in voor de bediening van uw gasten maar ook van uzelf.

Wij bieden u tevens een gevarieerde wijnkaart aan.  
U kan zich bij de keuze van de wijn laten leiden door de suggesties 

van de gediplomeerde patron.

Wij staan tot uw dienst met ons uitgebreid gamma van mogelijkheden.  

Onze service bestaat erin om uw gasten, maar ook uzelf, te verwennen tijdens uw feest. 
Kwaliteit en service zijn onze grootste doelstellingen in de relatie tot onze klanten.

En laat u vooral overtuigen door de onvergelijkbare smaak van onze gerechten, 
want dat blijft natuurlijk altijd nog het belangrijkste ...



MOEDERDAG
Maandmenu mei 

Iedere maand stellen wij u een 
nieuw gastronomisch menu voor 

om af  te halen  voor slechts 49,50 € (4-gangen) 
3 gangen ook mogelijk 39,50 €

Graag minstens 3 dagen vooraf  bestellen.

Gepocheerde babykreeft, ceviche van perzik, 
’coeur de boeuf ’tomaat en munt

 - - - - -
Jonge tarbot, jonge raapjes en wortel, sojaboontjes, 

limoensaus, groene kruiden
- - - - - 

Vol-au-vent deluxe van zwarte poot kip, 
asperges, zomertruffel                   

 - - - - -
   Mascarpone met aardbei en limoen, pistachecrème

Alle voor- en nagerechten zijn reeds op onze borden geschikt

PASEN 
Maandmenu april

Iedere maand stellen wij u een 
nieuw gastronomisch menu voor 

om af  te halen  voor slechts 47,50 € (4-gangen) 
3 gangen ook mogelijk 36,50 €

Graag minstens 3 dagen vooraf  bestellen.

Salade van asperges op Vlaamse wijze, zoete aardappel, 
peterselie, ei, Noordzee garnalen

- - - - - 
Gebakken Sint-Sacobsnootje met lardo en burrata, 

bloemkool, kroket van eierdooier
- - - - - 

Melklam, bladerdeeg, gerookte paling, morilles, groene 
asperges, daslook, flan van erwtjes

- - - - - 
Chocolade met yuzu, miso karamel en vanilleroom

    Alle voor- en nagerechten zijn reeds op onze borden geschikt



  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 : 5,50 €
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 : 5,50 €
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)



Walking-dinner is een concept waarbij u tijdens uw
diner niet aan tafel gebonden bent. Deze vorm van
dineren is tegenwoordig erg populair. U komt op een
informele en gezellige manier in contact met uw
collega’s, vrienden of familieleden. De gerechtjes zijn 
allemaal een culinaire beleving en een lust voor het oog 
welke samen een geheel diner vormen. Voor een 
walking dinner van 7 gangen trekt u ongeveer 5 uur uit.
Uiteraard kunt u de gerechten aanpassen aan uw 
wensen, dit kan een meerprijs tot gevolg hebben. 
Wilt u toch liever zitten, dan kan dat natuurlijk ook.

• Walking-dinner 
(enkel verkrijgbaar vanaf  15 pers.)

Richtprijs vanaf 30,00 € tot 48,50 €/persoon

-De walking-dinner start met een receptie :
verschillende soorten warme hapjes, maar ook voorzien we enkele soorten anti-pasti en 

soorten tapas vergezeld van diverse tafelbroodjes.

-Nadien kunnen de gasten een 6-tal voorgerechtjes nemen :
-salade van zomerse tomaten, buratta van geitemelk, Belgische copa De Laet en Van Haver
-parelsalade, gebrande zalm met soja, dressing van honing en dille, 
-tataki van bonitotonijn, gemarineerde watermeloen, tzaziki van komkommer
-carpaccio van secreto n°7, kruidenslaatje, parmezan
-gegrilde coquilles, lenteui en platte kaas, geroosterde pompoenpit
-gaspacho van tomaat, bellota ham, gerookte paling, zuiderse groentjes

-Als hoofdgerecht voorzien we een tweetal kleine warme gerechten : 
Gerechtjes die makkelijk in de oven te warmen zijn : 

-kabeljauw met sint-jacobsnootjes, rivierkreeftjes in een witte wijnsaus met courgette
-gerijpte Agnusbeef, 4 weken, zomers groente boeket, aardappelpoffertjes, 
 schuimig sausje van  pickles

Als afsluiter : 
-een buffettafel met artisanale kazen en aangepaste huisgemaakte speciale broodjes
-een assortiment van verschillende huisgemaakte kleine dessertspecialiteiten.

Ik geef  u graag advies omtrent de keuze van de wijnen met mogelijkheid tot aankoop uit onze wijnkaart. 
Wij bieden deze formule ook aan met bediening aan huis.



“Restaurant bij u thuis” 
verzorgt bij u thuis

een barbecuefestijn van aperitief  tot met koffie

u U c e  te j hf ib e ubr s  a t ii n sB ju U c e  te j hf ib e ubr s  a t ii n sB j

Wij zorgen voor een verfrissend aperetief  (Cava +&+, sangria of  fruitsap) .            .                   
vergezeld van enkele koude & warme hapjes.      .

Nadien neemt u plaats aan tafel voor het barbecuefeest.    .  

Wij serveren u volgende gerechten:   .

Papilotte van Noordzeevis, zeevruchten, fijne groentjes, tomaat en tuinkruiden  .     
~~~~~~                                            .                                               

                     Mixed-grill van vlees zoals gekruide kippenhaasjes, speenvarkenworst, 
Texel lamskroon, zomerhert Cervena, Holstein lendebiefstuk, 

eendenborst, speenvarkenrug, kalfsrug, carcasseworst, 
 Toscaanse worstjes, verse chorizoworst, varkenshaasje Pata Negra,....

             uitgebreid saladebuffet, aardappelen in schil met kruidenboter, .

  aangepaste warme en koude sausjes  .   
~~~~~~                                            . 

Vruchtengratin met sabayon, vanilleroomijs     . 

geserveerd met Nespresso koffie en zoete zaligheden       . 

Bij het menu staan wij in voor de bediening en schenken wij u .                  
 een aangepaste witte en rode huiswijn,              .        

bieren, waters, fruitsap en frisdranken.  .                          
Deze formule bieden wij u aan voor de prijs van  68,50 € / pers. (minimum aantal 20 pers)  .                             

Meerprijs BBQ met dessertbuffet ipv. nagerecht : 6,50 €/persoon    .                               
 BBQ-afhaalpakket incl. nagerecht;  .   .                                      

excl. dranken, koffie & zoetezaligheden : 30,50 €/persoon .                                             
                    .                                                     



Onze koude schotels, 
• Koude schotel met heerlijkheden van vis 33,95 € pp.

Schotse zalm met witte asperges, gerookte vissoorten: palingfilet, zalm, makreel, heilbot, kabeljauw, steur, haai
 zwaardvis en tonijn, rivierkreeftjessalade en tartare van kreeft, gemarineerde zalm, scampisalade, tomaat garnaal, 

mousse van staartvis en prei, opgevuld eitje met king krabsla.
 

• Koude schotel met heerlijkheden van vis en vlees 31,00 € pp.
Schotse zalm met witte asperges, makreel met zwarte peper, gerookte zalm, heilbot, haai en sprot, 

 tomaat garnaal, mousse van zalmforel en kruiden, opgevuld eitje met king krabsla, 
soesje gevuld met slaatje van kip, ovengebakken panchettina, Romaham, venkelsalami, rundsfilet, 

kalkoenfilet met Toscaanse kruiden, paté

De koude schotels zijn vergezeld van diverse groenten, pasta- en aardappelsalades, sausjes en tafelbroodjes.

Onze nieuwe huiswijnen “Domaine Cantalric“  : 9,95 €/fles
* Wijnsuggestie wit : ’Lui’ : Deze cuvée   van Grenache onderscheidt zich door zijn schitterende lichtgele kleur. Ontwikkeld voor uw plezier, 

zal deze wijn heerlijk samengaan met een visplancha, een zalmpapillot of  knapperige asperges.
* Wijnsuggestie rosé : ’Elle’ : Deze cuvée, gemaakt  van Syrah, onderscheidt zich door zijn heldere, glanzende roze kleur. In de mond is hij elegant en fruitig. 

Zijn frisheid en levendigheid maken het essentieel voor uw aperitieven of  om uw gegrild vlees te begeleiden.
* Wijnsuggestie rood : ’Nous’ : Deze Merlot en Cabernet-Franc, met een dieppaarse kleur, valt op door zijn finesse en  concentratie. 

De smaak is soepel en evenwichtig. Deze cuvée gaat zowel bij rood vlees als bij kazen, bbq enz…    
 

• Café Gourmand, 
zoete zaligheden voor bij de koffie 6,20 € pp.

 bestaat uit een 4-tal luxueuze kleine gebakjes op basis van chocolade en fruit,
 volgens marktaanbod

VOOR BIJ
DE KOFFIE



Gourmetschotels (min. 3 dagen vooraf  te bestellen)

• Gourmetschotel met vlees 21,20 € pp.
Gemarineerd varkenshaasje, kipfilet, rundsburger, lamskotelet, cordon bleu,  mini worstje met basilicum, ei met breydelspek, 

lendenbiefstuk, mini brochette, hertenfilet.
vergezeld van groentjes, koude en warme sausjes, aardappel in de schil met kaascrème en zongedroogde tomaat,

pannenkoekendeeg en diverse tafelbroodjes.

• Gourmetschotel met vis 23,50 € pp.
Sint-Jakobsnootje, langoustine, Noorse zalm, kabeljauw, scampi, rode poon,  zeewolf, tongfilet, ombervis, witte heek en eitje met gerookte zalm.

vergezeld van groentjes, koude en warme sausjes, aardappel in de schil met kaascrème en pompoen
pannenkoekendeeg en diverse tafelbroodjes.

• Luxe tepanyaki schotel 38,00 € pp. (min. 4p.)

Inclusief  voorgerecht en nagerecht 
Voorgerecht :

 klaar te maken op de tepanyaki of  in de oven,
beursje van noordzeevis met fijne groentjes, groene kruiden en zeevruchten.

Hoofdgerecht : 
Ruim en mooi assortiment vlees op prikkertjes om op een ijzeren plaat (tepan) te grillen (yaki). 

Konijn met pruimen, eend met sinaasappel, witte pens met ganzenlever, kip met spek, mini worstje van Pata Negra met truffel, lamshamburger, 
Ierse gerijpte entrecote en durocwang.

Vergezeld van koude groenteslaatjes, warme groenten om mee te bakken; koude en warme sausjes.
Nagerecht: 

dessert van de dag.

Onze nieuwe huiswijnen “Domaine Cantalric“  : 9,95 €/fles
* Wijnsuggestie wit : ’Lui’ : Deze cuvée   van Grenache onderscheidt zich door zijn schitterende lichtgele kleur. Ontwikkeld voor uw plezier, 

zal deze wijn heerlijk samengaan met een visplancha, een zalmpapillot of  knapperige asperges.
* Wijnsuggestie rosé : ’Elle’ : Deze cuvée, gemaakt  van Syrah, onderscheidt zich door zijn heldere, glanzende roze kleur. In de mond is hij elegant en fruitig. 

Zijn frisheid en levendigheid maken het essentieel voor uw aperitieven of  om uw gegrild vlees te begeleiden.
* Wijnsuggestie rood : ’Nous’ : Deze Merlot en Cabernet-Franc, met een dieppaarse kleur, valt op door zijn finesse en  concentratie. 

De smaak is soepel en evenwichtig. Deze cuvée gaat zowel bij rood vlees als bij kazen, bbq enz…    

Lente Zomer



Artisanale kaasschotel 
21,60 € pp. (275 gr. per persoon)

Wij voorzien een ruim assortiment aan artisanale en geaffineerde kazen uit Frankrijk, Spanje, Italië en België 
op basis van koe-, geit- en/of  schapenmelk. 

Versierd met een druiventros, dadels, vijgen, abrikozen, rozijnen en notenmengeling.
 De schotel wordt voorzien van huisgemaakte ovenverse broodjes: 

wit en bruin stokbrood, noten- en briochetoast, amandel- en vijgenbrood, rozijnenbroodjes,....
Onze nieuwe huiswijnen “Domaine Cantalric“  : 9,95 €/fles

* Wijnsuggestie wit : ’Lui’ : Deze cuvée   van Grenache onderscheidt zich door zijn schitterende lichtgele kleur. Ontwikkeld voor uw plezier, 
zal deze wijn heerlijk samengaan met een visplancha, een zalmpapillot of  knapperige asperges.

* Wijnsuggestie rosé : ’Elle’ : Deze cuvée, gemaakt  van Syrah, onderscheidt zich door zijn heldere, glanzende roze kleur. In de mond is hij elegant en fruitig. 
Zijn frisheid en levendigheid maken het essentieel voor uw aperitieven of  om uw gegrild vlees te begeleiden.

* Wijnsuggestie rood : ’Nous’ : Deze Merlot en Cabernet-Franc, met een dieppaarse kleur, valt op door zijn finesse en  concentratie. 
De smaak is soepel en evenwichtig. Deze cuvée gaat zowel bij rood vlees als bij kazen, bbq enz…                                        

* Biersuggestie : Ons eigen huisbier : 
’Lo’ots blond : 1,85 €/fl. Ook verkrijgbaar in Tripel limited-edition 2019 (75 cl) : 6,50 €/fles  Door gul gebruik van de fijnste hoppen krijgt dit bier een pittig en 

fruitig aroma. Schitterend als aperitief/digestief, ook lekker bij een smeuïge kaas of  een visgerecht met mousselinesaus. Hergisting op fles.

Slagersplank met Belgische specialiteiten 
20,60 € pp. minimum 4 personen

Breughelplank “deluxe“ met de beste en lekkerste charcuterie die er momenteel op de markt is met o.a. : Secreto n°7, 
wildpaté, Butcher’s spek, Pastrami, boerenkop Belgasconne, rillette Belgasconne, potjesvlees, carcasseworst, gekookte ham 

Huyze Terroir, vleessla, Vlaemschen coppa, Polderlanderham, gebraisseerde entrecôte Holstein,......
vergezeld van enkele soorten artisanaal brood, mosterd,...............



Eénpansgerechten om af  te halen(min. 5 dagen vooraf  te bestellen)

Gentse waterzooi van kip

Paëlla met kip, schaal- en schelpdieren en rode poon

Waterzooi van tongschar, mosselen en fijne groentensnippers in romige kruidensoep

Stoofpotje van lamsvlees met lente groenten en Gueuze

Bouillabaise van Middellandse Zeevis en Noordzeekreeftjes met saffraan en rouïllesaus

Stoverij van varkenswang, ’Lo’ots blond, gebakken aardappelen met rozemarijn

 12,50 €/p.

16,50 €/p.

17,50 €/p.

16,50 €/p.

21,50 €/p.

15,50 €/p.

Onze eigenwijze klassiekers 
Nage van zwartpoot kip met kreeft en witte asperges

Vol-au-vent van Mechelse koekoek met truffel en ganzelever, kalfszwezerik

Zeetong meunière met prei en parmezankrokant, garnalen, champignons en 
peterselie 

Vol-au-vent van Noordzeevis met pommes duchesse
 
Sint-Jacobsnootjes, risotto met erwtjes, chorizo en munt

Varkenshaasje Iberico met pickelsaus
   
Asperges op Vlaamse wijze : met ei, peterselie en botersaus

Paling in ’t groen met 16 verschillende kruiden

Kalfsblanquette met zilveruitjes 

 25,00 €/p.

 25,75 €/p.

25,00 €/p.

21,00 €/p.

13,00 €/p.(TG)

19,00 €/p.

dagprijs p.p.

45,00 €/kg.

18,00 €/p.



ZOMER
Maandmenu juli, augustus en september 

Iedere maand stellen wij u een 
nieuw gastronomisch menu voor 

om af  te halen  voor slechts 47,50 € (4-gangen) 
3 gangen ook mogelijk 36,50 €

Graag minstens 3 dagen vooraf  bestellen.

Gemarineerde schelvis met mosselen, salade van radijs, 
crème van kropsla, mierikswortelmayonaise

 - - - - -
   Brandade van makreel met kwartelei, 

ui en gebrande boter, gegrilde komkommer
- - - - - 

Rollade van parelhoen, peer, geitekaas, 
hazelnoot, koffiejus

 - - - - -
Witte chocolade, rood fruit

Alle voor- en nagerechten zijn reeds op onze borden geschikt

VADERDAG
Maandmenu Juni 

Iedere maand stellen wij u een 
nieuw gastronomisch menu voor 

om af  te halen  voor slechts 47,50 € (4-gangen) 
3 gangen ook mogelijk 36,50 €

Graag minstens 3 dagen vooraf  bestellen.

Asperges, pistache, raapstelen, geitenkaas en 
gebrande zalm met sinaasappel

- - - - - 
Geroosterde griet, tomatenfondue, 

secreto, mousse van garnalen
- - - - - 

Cervena zomerhert, perzik, jonge spinazie, 
flan van waterkers, portobello

- - - - - 
Panna cotta met meloen, 

champagnesorbet en dragon

    Alle voor- en nagerechten zijn reeds op onze borden geschikt



NIEUWE COLLECTIE WIJNEN  
Aperit

Witte wijnen :
*Herédias, Carlos Lucas, Douro, Portugal : 13,45 €/fles
Mooie mineralige wijn door de vatlagering. Bloemig in aroma, citrustonen en de mineraliteit geven de wijn frisheid en houden de afdronk levendig en lang. Deze wijn is zeer 
compleet, met een opmerkelijk volume en structuur.. 

*Dom Bella Superior, Sauvignon blanc, Dao, Portugal : 23,00 €/fles
Deze wijn is geconcentreerd en intens. Met citrus- en rassenaroma's bij uitstek. Het is een romige wijn met een sterke textuur. Uitstekend bij gerechten.

*Celler Cal Besso, Coret, Ganatxa blanca, Montsant, Spanje : 14,10 €/fles
Frisse, droge volle en fruitige witte wijn met lichte houtlegering. Fris, Soepel en gemakkelijk te drinken, past goed bij lichte gerechten en romige kazen.

*Domaine Luzy-Macarez, Saint-Vérain Petit Roche, Bourgogne, Frankrijk : 22,15 €/fles
De aroma’s van deze wijn zijn zeer krachtig maar ook zeer verfijnd. Frisse elementen van citrus- en witfruit worden even later ingehaald door de volle aroma’s van boter en 
vanille. Een rijke smaak waar het fruit voorop staat, met een vettige structuur en een lichte toon van boterbabbelaars. Een uitstekende balans met een intens lange afdronk.

*Domaine de la Brune, La Roquine 2018, Savoie, AOP Seyssel : 13,50 €/fles
De Altesse of  Roussette is een autochtone druif  uit de Savoie. Rijke en complexe wijn met aroma’s van witte bloemen en citrus. Bij verfijnde visgerechten. Complexe en een 
puur frisse gastronomische wijn.

* Domaine de la Brune, La Molette 2018, Savoie, AOP Seyssel : 13,50 €/fles
100% Molette, een heel zeldzame, aromatische druif  die een lage alcohol geeft (11,5°) en waar wereldwijd nog slechts 36ha aanplanting van bestaat. Aroma's van citrus en een 
explosie fraicheur in de mond. Een ongeëvenaarde klassevolle wijn. 

* Maison Jean Huttard, Zellenberg, Sylvaner 2019, Elzas : 18,00 €/fles
Zeldzame en adembenemende druif, geplukt bij volle rijpheid, onderscheidt zich door zijn volume en frisheid. Zeer gastronomisch, onthult deze cuvée een druivensoort die 
vaak als algemeen wordt beschouwd, maar o zo uitzonderlijk. Voor liefhebbers van GROTE droge witte wijn. Goed verouderingspotentieel. Perfect als aperitief, bij wit vlees, 
rauwe vis 

*Onze huis Cava Domein Pinord
*Prosecco Coste Petrai,

Mooi bloemig karakter, typisch voor Prosecco. Zachte pareling

*Champagne Michel Decotte, Grand
Biologische Champagne uit Mailly, samengesteld uit 80% Pinot Noir en 20% Chardonnay druiven. De kleur is 

 *Crémant d’Alsace  Jean Hu
Gemaakt van Chardonnay (70%) en Pinot Blanc (30%). De rijping in de kelder op de droesem is 42 maan

ideaal om de smaakpapillen wakker te maken als aperitief  of  om uw



+&+  brut seleccion : 9,95 €/fles
Veneto, Italië : 13,90 €/fles
en zeker niet te zoet, daar houden we van! Een echte aanrader.

Cru, Brut Classic, Frankrijk : 40,50 €/fles
licht, wit goud met levendige en zeer fijne bubbels. De smaak is zacht, rond, elegant met heel veel fruit. Heerlijk.

ttard, Frankrijk : 20,60 €/fles
den. Dit geduld geeft het een fijne, delicate en aanhoudende bubbel. Onze Crémant is zeer gastronomisch, 
gasten te verrassen. Kan geserveerd worden met vis of  een kaasplankje

ieven :
OM VAN TE GENIETEN

Rode wijnen :
*Herédias, Carlos Lucas, Douro, Portugal : 13,45 €/fles
Jong en complex tegelijk, met tonen van rood fruit. In de mond is het elegant, met een goede structuur en volume in de mond. Een wijn met enige complexiteit en zuurgraad, 
goed gecombineerd met de discrete invloed van het vat. Lange en aanhoudende afdronk.

*Dom Bella Superior, Touriga Nacional, Dao, Portugal : 20,80 €/fles
Intense robijnrode kleur. Aromatisch, fijn en delicaat, met complexe aroma's. De smaak is intens fruitig met tonen van verse bessen en kruiden. Hij is elegant en evenwichtig, 
met een subtiele afdronk.

*Celler Cal Besso, Lo Cirerer, Montsant, Spanje : 14,10 €/fles
Fris en fruitig in de neus, donkere kers, subtiel kruidig   met een boskruidig   randje. Rond en gemakkelijk te drinken, fruitig met rijke smaken, met een uitstekende frisheid in de 
afdronk.

*Prats & Symington, Post Scriptum, Douro, Portugal : 22,40 €/fles
Door de lange rijping is hij vol en krachtig met een stevige "bite". In de geur indrukken van zwart fruit, cacao bonen, koffie en lichte kruiden. De smaak is vol en complex met 
een dikke structuur, mooie tonen van kersen, bessen en bramen.

*Schola Sarmenti, Critèra, IGT Salento, Puglia, Italië : 14,20 €/fles
Deze wijn is gemaakt van de Zuid-Italiaanse Primitivo. Robijn-rode kleur. Zeer aangename fruitige neus van oa.rijpe aardbei. Evenwichtig in de mond. Een zeer aangename 
zachte wijn. Andere wijn van Schola Sarmenti ook te verkrijgen : Roccamora, Nerio, Cubardi, Antieri

*Chianti La Spinosa DOCG, Italië : 15,95 €/fles
Fijnkruidig en doordrongen van rijp, elegant en geconcentreerd fruit. Mooie glycerine en stevige rijpe tannine. Uitzonderlijke prijs voor deze kwaliteit.



Prijzen geldig tot volgende uitgave.
Prijzen kunnen onderhevig zijn aan marktschommelingen en kunnen daardoor soms wijzigingen ondergaan.

Gelieve tijdig te bestellen.

Wij bieden de communicanten een aandenken aan, aan hun mooie dag.

Wij kunnen ook instaan voor privé kookworkshops (lessen) op locatie
Bel ons voor meer info.

Wij verzorgen al uw feesten op maat.

Waarom geen cadeaubon?
• Verras uw beste zakenrelaties, familieleden of
 vrienden met een uniek en origineel geschenk.

• Een gastronomisch cadeau-etentje: ons leuk trio 35,00 € pp.
• Een zelf samengestelde geschenkmand: 

wij hebben een ruime keuze aan unieke delicatesse producten o.a. 
wijnen, likeuren, koffie, confituren, huisgemaakte pralines, hartige hapjes, ...

ORIGINEEL
CADEAU

   
T BN IA JR UU TA HT US IE S

R ""

AB

Andy Baert
Antwerpsesteenweg 2 - 9080 Lochristi 

Tel. 09 356 86 12 
www.restaurantbijuthuis.be 

 

@restaurantbijuthuis #restaurantbijuthuis
Gesloten op dinsdag en woensdag

info@restaurantbijuthuis.be
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