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Openingsuren tijdens de feestdagen:
Alle dagen open van 8.00 tot 18.30 uur
—
Woensdag 23/12 GESLOTEN
Donderdag 24/12 open van 8.00 tot 18.00 uur
Vrijdag 25/12 open van 9.00 tot 13.00 uur
—
Woensdag 30/12 GESLOTEN
Donderdag 31/12 open van 8.00 tot 18.00 uur
Vrijdag 01/01/2021 GESLOTEN

Aperitiefhapjes
Ovenhapjes: kip, kaas, vis, garnaaltjes,
		

st. Jacobsvrucht, mini-pizza

€ 0,75/st.

Mini-loempia		

€ 0,65/st.

Mini-quiche		

€ 1,50/st.

Gevulde profiteroles

€ 0,75/st.

Tapas		

€ 9,00/pers.

met o.a. olijven, chorizo, tapenade, gedroogde ham,
ansjovisjes, kaas, saltufo, zongedroogde tomaatjes,
grissini stokjes, kerstomaatjes, salami,
mozzarella bolletjes, ...

Gelieve uw bestellingen tijdig door te geven.
Kom langs in onze winkel, of geef uw bestelling
telefonisch door op 059 30 12 68
Gelieve geen bestellingen te plaatsen via e-mail.
Waarvoor dank

Soepen
Tomatenroomsoep met balletjes

€ 4,50/l.

Thaïse wortelsoep

€ 6,00/l.

Velouté van butternut
Noordzeevissoep

€ 4,50/l.
€ 8,80/l.

Koude voorgerechten
Trio van wildpasteien

€ 6,50/pers.

met uienkonfijt en witlof
Parmaham met meloenknikkers en porto

€ 7,75/pers.

Carpaccio van Wit-Blauw

€ 8,00/pers.

Gerookte visschotel van het huis

€ 9,00/pers.

met parmezaanschilfers en rucola
met o.a. zalm, heilbot, forel, makreel

Garnalencocktail

€ 12,50/pers.

Warme voorgerechten
Kaasrolletjes met ham en kaas

€ 2,95/st.

Kaaskroketten

€ 1,75/st.

Garnaalkroketten

€ 3,00/st.

Vispannetje v/h huis

€ 7,90/st.

St. Jacobsschelp

€ 7,50/st.

Scampi met groentenspaghetti in kreeftensaus

€ 8,50/st.

Hoofdgerechten vlees

Eendenborstfilet in sinaasappelsaus
Opgevulde parelhoenfilet in druivensaus
Ardeens varkenshaasje in mosterdsaus
Opgevulde kwarteltjes
in Normandische appelsaus
Opgevulde kalkoenfilet in roomsaus
Hertenrugfilet in portosaus

€ 12,75/pers.
€ 11,00/pers.
€ 10,00/pers.
€ 11,50/pers.
€ 11,00/pers.
€ 17,50/pers.

Alle vleesgerechten zijn vergezeld van groenten of fruit naar keuze
Aardappelbereidingen naar keuze apart bij te bestellen

Hoofdgerechten vis (puree inbegrepen)
Tongrolletjes in witte wijnsaus en julienne groentjes
Kabeljauwhaasje met scampi in hollandaisesaus
Zeewolf op een bedje van prei met gele curry

€ 14,95/pers.
€ 14,95/pers.
€ 14,95/pers.

Traditioneel tijdens de eindejaarsperiode
Gevulde kalkoen
€ 13,50/kg.
Kalkoen gebakken met saus en warm afhalen + € 10,00/st.

€ 15,50/kg.
NIEUW Gevulde parelhoen
Parelhoen gebakken met saus en warm afhalen+ € 10,00/st.

Aardappelbereidingen v/h huis
Aardappelgratin
Aardappelsalade
Gevulde aardappelen
Aardappeltjes met rozemarijn
Verse kroketjes

€ 8,00/kg.
€ 9,50/kg.
€ 12,00/kg.
€ 7,50/kg.
€ 0,25/st.

Gourmet

€ 9,95/pers.

Cordon blue, kippefilet, chipolata, merguez,
hamburger, kaasburger, lamsvlees, varkenslapje,
biefstuk, kalfsvlees, rundsbrochetje
met 3 sausjes

Fondue

€ 9,50/pers.

Rundsvlees, kalkoen, mini-worstjes,
verschillende soorten gehaktballetjes
met 3 sausjes

Steengrill

€ 9,95/pers.

Biefstuk, brochette, varkenslapje, merguez,
chipolata, gemarineerde kippefilet, kalfslapje,
hamburger, lamsvlees
met 3 sausjes

Teppanyaki

€ 12,95/pers.

Rundsbrochetje, chipolata, varkenshaasje,
eendeborstfilet, lamskoteletje, merguez,
kippefilet, zalm, biefstuk, scampi
met 3 sausjes

Koude groenten
met o.a. sla, tomaat, boontjes
worteltjes en komkommer

€ 4,95/pers.

Koude schotel

€ 12,95/pers.

Tomaat gevuld met garnaal, varkensgebraad,
rosbief, kippenboutje, natuurham met asperges,
salami, gedroogde ham met meloen, kippenwit,
gevulde perzik met tonijn en sausjes

Koude schotel
gemengd met vlees en vis

€ 17,50/pers.

Natuurham met asperges, kippenwit,
gedroogde ham met meloen, rosbief,
tomaat gevuld met garnaal, gestoomde zalm,
gerookte zalm, heilbot en sausjes

Kaasschotel

€ 14,95/pers.

Een uitgelezen assortiment van gerijpte kazen
uit verschillende streken. (± 300 gr/per pers.)
De kaasplank wordt rijkelijk afgewerkt met vers fruit,
gedroogd fruit, nootjes, vijgenbrood,
Brugse beschuiten en confituurtjes

Happy
New Year !
Patrik en Greta en al hun medewerkers
danken u voor uw vertrouwen
en wensen u vrolijke en smakelijke

eindejaarsfeesten !

