BORRELBOX

12,00¤ per persoon
Heerlijk brood om te delen met kruidenboter en tapenades
Manchego
Olijfjes
Luxe ovenhapjes (3 per persoon)
Panchetta
Gedroogde ham
Met 2 lekkere biertjes: 6,00¤
Met Spumanté: 16,00¤ per fles
Met witte, rode of rosé wijn: 13,00¤ per fles
Vraag ook naar onze kaartwijnen (topwijnen op stock)
Met Champagne Le Venoge: 36,00¤ per fles

PRIJSLIJST
VOOR DE
FEESTDAGEN

DORPSSTRAAT 48
2960 SINT-LENAARTS
0479/793 368

HAPJES SUPPLEMENTAIR TE BESTELLEN
Tataki van tonijn met wakamé
Ongepelde grijze garnalen
Oesters Gillardeau N°3
Carpaccio van gerijpte éntrecôte met Parmesan
Terrine van foie gras met peperkoek en vijg
Vitello tonato
Trio van aperitiefkroketjes

3,00¤ per stuk
2,50¤/100 g
3,00¤ per stuk
3,00¤ per stuk
3,50¤ per stuk
3,00¤ per stuk
2,40¤/3 stuks

KERSTMENU

LUXE KOUD BUFFET

Menu te bestellen van 24 tot 27 december (te bestellen tot 22 december)

vanaf 4 personen te bestellen

39,00¤ per persoon

Carpaccio van hert met mousse van foie en beukenzwammen
of
Gemarineerde zalm met truffel
~
Velouté van boschampignons met garnituur van ossestaart
~
Luxe visserspotje met kreeft
of
Everzwijnfilet met gevulde savooi, witloof en shi-také
(keuze tussen Duchesse aardappelen of mini kroketjes)
~
Buchette Dulcey-banaan
of
Trio van zoetigheden

NIEUWJAARSMENU
Menu te bestellen van 31 december tot 3 januari (te bestellen tot 29 december)

29,00¤ per persoon
Gemarineerde zalm met truffel
Gedroogde ham met meloen
Gerookte forel met mierikswortelsaus
Vitello tonato
Gepocheerde zalm belle vue
Rundscarpaccio
Tomaat mozarella
Mini glaasje met garnalencocktail
Pasta pestosalade
Luxe brood met kruidenboter
Tapenades
Manchego
Panchetta

Op bestelling maken wij ook Kreeft “Belle vue”
(ongeveer 700-750 g)

39,00¤ per persoon

Kreeft “Belle vue” is het lekkerst op zijn klassieke wijze
Kreeft, Kropsla, Tomaat, Zacht gekookt eitje, Cocktailsaus, Mayonaise

Gegratineerde Sint Jacobsschelp
of
Kroketjes van everzwijn met knolselderslaatje

38,00¤ per kreeft

~
Velouté van bloemkool met grijze garnalen
~
Baby Griet met winterse garnituren
OF
Filet van hert “Grand Veneur” appeltje, veenbes, witloof
(keuze tussen Duchesse aardappelen of mini kroketjes)
~
IJsstronk
of
trio van zoetigheden
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