
Restaurant bij u thuis
Antwerpse steenweg 2, 9080   Lochristi

            Feestfolder
2022-2023



Wijnpakket kerstmenu
 prijs per pakket : 38.00 €

* Aperitiefsuggestie : 
Onze huiscava Bodegas Pinord +&+ brut seleccion : 9.95 €/fles

* Wijnsuggestie : wit 
Az Vinicola Canoso, Fonte, Soave Classico, Veneto : 14.50 €/fles

* Wijnsuggestie : rood
Château Les Croisille, Croizillon, Cahors : 15.40 €/fles

Wijnpakket oudejaarsmenu
 prijs per pakket : 46.50 €

* Aperitiefsuggestie : 
Onze huiscava Bodegas Pinord +&+ brut seleccion : 9.95 €/fles

* Wijnsuggestie : wit
Dom Bella Superior, Sauvignon blanc, Dao : 21.00 €/fles

* Wijnsuggestie : rood
Schola Sarmenti, Nerio, Puglia : 18.20 €/fles

Hapjes voor Kerstmis & Nieuwjaar   

7.20 € pp. 2 koude, 2 warme
 • Praline van eend met chocolade, gel van cassis

• Mini Sint-Jacobsnootjes, gemarineerd, crunchy quinoa, basilicum
• Brandade van kabeljauw, coulis van tomaat
• Bladerdeegje met gamba en crème van zalm

Oudejaar bij u thuis op 31 december 2022
Oudejaarsmenu  € pp.53.50

• Gebrande zalm met appel-mierikswortelbouillon, 
compote van cevenne ui, crèmeux olijfolie, gedroogde kaviaar

Gepresenteerd op bord. 

• Yaki-garnaal met ossenstaart, walnoot, aardpeer, 
vanille, koffiecrumble en jus van schaaldieren

• Spieshertenfilet, geconfijte kumquats, kroket van geconfijte hertenek, 
witloof, crème van pompoen

• Panna cotta van chocolade 66%, hazelnootcremeux, 
ganache van Dulcey chocolade, quenelle exotique

                                                                                               
                                                                                        

Het oudejaarsmenu kan gereserveerd worden t.e.m. 26 december 2022.  

Kerstmis bij u thuis op 24 en 25 december 2022  
Kerstmenu 53.50 € pp.

• Sashimi tonijn met ketjap, marshmallow van bergamot, humus van paprika
tasty-bites van zeewier en wasabi

Gepresenteerd op bord.

• Griet met groene algen, rode pompelmoes en lardo di Colonnata, 
jonge prei,  mousseline van duindoornbes

• Patrijs, compote van sjalot en peer, crème van aardpeer, 
frisgemarineerde witte kool, olijvencake, fregola sarda, eekhoorntjesbrood

•  Duo van cassis en melkchocolade, crumble van chocolade en fleur de sel, 
hazelnootcremeux, panna cotta van vanille en meringue

                                                              De kerstmenu kan gereserveerd worden t.e.m. 19 december 2022.  

    

 



 Onze koude schotels  
inclusief  feestdessert, 

“Na“ de feestdagen te verkrijgen zonder dessert, gemengd buffet aan 31.00 €/pers. en vis buffet aan 33.95 €/pers.

• Koude schotel met heerlijkheden van vis  42.50 € pp.
Schotse zalm met groene asperges, makreel met zwarte peper, gerookte zalm, Groenlandse heilbot 

gerookte forel en sprot, tomaat garnaal, mousse van kabeljauw en saffraan, opgevuld eitje met 
Noordzeevissla, tataki van tonijn, kreeftesalade, langoustine, tongrolletje met mandarijn, 

gebrande zalm, gelakte paling, carpaccio Sint-Jakobcnootjes

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

Gourmetschotels
• Gourmetschotel met vlees 21.20 € pp.

Gemarineerd varkenshaasje, kipfilet, rundsburger, lamskotelet, cordon bleu, grillworst, 
ei met breydelspek, lendenbiefstuk, slavink, mini brochette, hertenfilet.

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

• Gourmetschotel met vis 23.50 € pp.
Sint-Jakobsnootje, langoustine, Noorse zalm, kabeljauw, scampi, rode poon,  zeewolf, tongfilet, 

staartvis, zeebaars, tarbot 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. Inclusief  voorgerecht en nagerecht 

                                               Voorgerecht : klaar te maken op de tepanyaki of  in de oven,

  Beursje van noordzeevis met fijne groentjes, groene kruiden, tomaat 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, hertefilet, Durocwang.
Vergezeld van koude groenteslaatjes, warme groenten om mee te bakken, koude en warme sausjes.

                          Nagerecht : feestdessert van de dag

     Raclette kaasschotel  21.00 € pp. 

Een assortiment van Zwitserse en Franse raclettekaas met daarbij enkele soorten aangepaste 
vleeswaren (salami, rookham ...) en voorzien van kapperappeltjes, uitjes, artisjok, 

salade, tomaatjes en aardappel in de schil met kruidenboter. 
Wij voorzien ook een assortiment van verschillende soorten stokbrood.

Artisanale kaasschotel  21.60 € pp. (275 gr. p.p)

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 ...

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, Holstein ...

vergezeld van enkele soorten artisanaal brood, mosterd, tapas ...

Wijnsuggestie bij de koude schotel, gourmets, kaasschotel, slagersplank :
Domaine Cantalric : 9.95 €/fles

* Wit : ’Lui’ : Cuvée van Grenache
* Rood : ’Nous’ : Cuvée van Merlot en Cabernet Sauvignon



Extra gerechten voor Kerstmis & Nieuwjaar
te verkrijgen tot eind januari 2023 (gelieve tijdig te bestellen, minstens 4 dagen vooraf)

Voorgerechten :
• Gebrande zalm, structuren van zure room, salade gezouten aardappel en komkommer 13.50 €/p.
• Carpaccio van Secreto n°7, entrecôte van Rubia Gallega, 7 weken gerijpt met geheime kruiden 17.90 €/p.
• Huisgemaakte kaaskroket, gepaneerd in panko 2.65 €/st.
• Huisgemaakte garnaalkroket, gepaneerd in panko 3.90 €/st.

Tussengerechten :
• Kroon van tongfilet, jonge prei, garnalensaus 14.50 €/p.
• Sint-Jacobsschelp op Bretoense wijze met romige bisquesaus en champignons : 14.50 €/p.
• Vispannetje van MOWI-zalm en steurgarnalen, citrussaus: 14.50 €/p.

Hoofdgerechten vis :
• Wilde zeebaars, linguini, truffelsalsa, pompoen en eekhoorntjesbrood : 26.50 €/p.
• Waterzooi van Noordzeevis,  langoustine, mascarponeroom en seizoensgroenten: 25.00 €/p.
• Kroon van tongfilet, jonge spinazie, champagnesaus, grijze garnalen : 26.50 €/p.

Hoofdgerechten vlees :
• Fazant, op z’n Brabants, witloof, appel, boschampignons, fine champagne saus : 25.00 €/p.
• Spieshertenfilet, kumquats, kroket van geconfijte hertenek,  witloof, crème van pompoen : 26.00 €/p.
• Filet ibericovarken, gesmolten aardappel met champignon & eendelever, geglaceerde jonge wortel  23.50 €/p.

                         • Onze ijsfiguren : 
•   €/taart, 6p.Tartica, vanille / straciatella / meringue italienne 26.00

• vanille  praliné 35.00 €/taart, 8p.Ijs pinguïn, /

• vanille / Buche Bola, sorbet assortiment 24.20 €/5p.

• Café Gourmand, 
4 luxe zoete zaligheden voor bij de koffie 6.20 € /p.

• Ons eindejaarsgebak
• Kerstbal White

vanillemousse, gekarameliseerde appel, crème brûlée
1  €/taart, 4 p.7.80

  • Zwarte woud
chocoladegenoise, frambozen, vanilleslagroom

20.00 €/taart, 4 p.

• Kerstmuts wave
aardbeienmousse, Griekse yoghurt

1 00 €/taart, 4 à 5 p.8.

       • Buche Caracas
interieur van mandarijncompote, passievruchtenmousse, 

passievruchtencremeux en witte chocolademousse
 25.00 €/taart, 6 p.

Voor de zoetebekken :

• ijs en sorbet in liters vanaf  9.50 € op aanvraag 
en minimum 1 week op voorhand bestellen.

  

Kinderfeestmenu 19 €/pers. 
*kinderhapjes : 

-mini-pizza, -hamburger, -croque-monsieur
*tomatensoep met balletjes

*vol-au-vent, kroketjes,
*chocolademousse

Nieuw

  

Nieuw



Witte wijnen :
*  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.

* Az Vinicola Canoso, Fonte, Soave Classico, Veneto : 14.50 €/fles
Elegant en droog in de mond, met een fijn evenwicht tussen zuren, exotisch fruit en zoete 

bloemaroma’s. Goede mineraliteit en een lange verfrissende finale.

* Dom Bella Superior, Sauvignon blanc, Dao : 21.00 €/fles
Geconcentreerd en intens. Met citrusaroma’s en lichte houttonen. 

Het is een romige wijn met een sterke textuur. 
In de mond is deze wijn een krachtige wijn met een mooie frisheid. Uitstekend bij visgerechten. 

*Onze huiswijn domaine Cantalric : ’Lui’ : 9.95 €/fles 
  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  zeevruchten.

Wijnsuggestie : 
Aperitieven :

* Onze huiscava Bodegas Pinord +&+ brut seleccion : 9.95 €/fles
Uitgeroepen door Tim Atkins als beste Cava van Spanje 2022

 

Zoete wijnen :
*  Madeira Barbeito, Colheita Nr 3, Medium Dry : 38.90 €/fles(50 cl.)

Blend van jonge en oude Malvasia. Een frisse acciditeit, niet doordringend zoet, sterke fruitexpressie. 
Top

Rodewijnen  :
*  Schola Sarmenti, Nerio, IGT Salento, Puglia : 18.20 €/fles

80 % NegroAmaro, 20 % Malvasia Nero di Lecce. 40 jaar oude stokken, 8 maand Franse barriques. 
Rustiek en dynamisch karakter. Beschikt over heel veel charme en is zeer elegant. 

* Château Les Croisille, Croizillon, 100 % Malbec, Cahors : 15.40 €/fles
Vlot drinkbare, frisse, moderne Malbec-stijl. Frambozen, granaatappel en bramen in aanzet

 met een op-vallend zachtaardig mondgevoel. Ronde tannine, boordevol structuur. 
Topmodel voor heel weinig geld!

*Onze huiswijn domaine Cantalric : ’Nous’ : 9.95 €/fles 
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.... 



Waarom geen cadeau?
• Verras uw beste zakenrelaties, familieleden of  vrienden met een uniek en origineel eindejaarsgeschenk.
• Een gastronomisch cadeaubon : ons leuk trio 36.50 € pp.
• Een zelf  samengestelde geschenkmand. Wij hebben een ruime keuze aan unieke delicatesse producten o.a. wijnen,   
    likeuren, koffie, confituren, huisgemaakte pralines, hartige hapjes, ...

Wij kunnen ook instaan voor privé kookworkshops (lessen) op locatie. 
Wij verzorgen al uw feesten op maat.
Bel ons voor meer info.

Kreeft

• , halve kreeft van 750g. Koude bereiding
   32.50 €/p. (enkel per veelvoud van 2 te bestellen)

  - Kreeft “Belle-Vue”

• , halve kreeft van 750g. Warme bereiding
     32.50 €/p. (enkel per veelvoud van 2 te bestellen)

  - Verse pasta met kreeft, parmesan en 
     basilicum, coulis van datterinotomaat
  - Kreeft in zachte curry met roergebakken 
    groentjes
  - Kreeft nage met tuingroentjes en geurige 
    verse kruiden

• Huisgemaakte bisque van kreeft 15.50 €/liter

Voor de liefhebbers van 

Andy en Mia wensen U een prettige kerst,
 en het allerbeste voor het nieuwe jaar!

Oesters, geopend met citroen

• Creuse HK 46 “Hooge Kraaijer“, M3, 18.90 €/6 stuks
Hangend systeem uit één van de voedselrijkste gebieden uit de Oosterschelde. 

Goed gevuld. Mooi romige smaak. 

• Portugese oester Aveiro, 18.30 €/6 stuks   
De volle schelp, stevige bite (bijna krokant) en volle, romige en licht zilte smaak met een hint van peper.

 Een echte aanrader! 

• Ierse creuse Oysri N°3, 16.75 €/6 stuks
Deze oester kenmerkt zich door het hoge vleesgehalte en de perfecte balans tussen zacht en zoet.
Fijne vlezige oester met zoete ondertoon door de affinage in mondingen van kreken en rivieren.

• Gillardeau oester M3, 28.75 €/6 stuks
De smaak van deze stevige hooghartige oester is vet, verfijnd en vol met een zachte, zoete nasmaak. 

• La Belle de Quiberon M3, 16.50 €/6 stuks 
Mooi gevulde oesterschelp.  

De textuur is stevig met een vrij uitgesproken hazelnootsmaak en een vleugje rook. Finesse rijke oester. 

•Umami oester, 22.80 €/6 stuks 
Hartig, zoet, romig, zilt en vol met pit en finesse. Dit is de essentie van Umami. 

• Zeeuwse platte N°4, 25.50 €/6 stuks
Bij de Zeeuwse platte proef  je een zeer verfijnde smaak die intens heftig is, maar oh zo delicaat. 

• Warme oesters in champagnesaus, 17.75 €/6 stuks

oesters enkel op bestelling en volgens beschikbaarheid

MEDEDELINGEN
Bestel tijdig! 

Bestellingen voor kerstmis: tot en met  19 december 2022
Bestellingen voor oudejaar: tot en met  26 december 2022

* Bestel liefst alles in één keer, zo vermijden we misverstanden.
* Voor een vlotte manier van werken, gelieve géén wijzigingen aan te brengen aan het menu. 
* U kan uw bestelling plaatsen in onze winkel, via mail of  telefonisch.
* Bestellingen zijn pas geldig als u een bevestiging met bonnummer heeft ontvangen en uw 
    bestelling volledig betaald is.
* Gelieve uw bestelling ook vooraf  volledig af  te rekenen voor een snellere afhaling. 
     (niet geldig bij artikelen die gewogen moeten worden)
* Vergeet niet uw bestelbon zeker af  te printen indien u online heeft besteld.
     U dient deze af  te geven bij afhaling van uw bestelling.
* Respecteer de afhaaltijden voor het behoudt van een vlotte bediening.
* Bij het menu voorzien wij telkens een gedetailleerde handleiding, zo kunt u, uw gasten écht 
     gastronomisch verwennen.                                         

 Openingsuren tijdens de feestdagen
24 en 31 december van 10.00 u tot 16.00 u.

25 december en 1 januari enkel open mits reservatie vooraf
 Afhalen : tussen 11.00 u tot 12.00 u.
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