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Openingsuren tijdens de feestdagen:
Alle dagen open van 8.00 tot 18.30 uur

—

Donderdag 23/12 GESLOTEN
Vrijdag 24/12 open van 8.00 tot 18.00 uur

Zaterdag 25/12  open van 9.00 tot 13.00 uur

—

Donderdag 30/12 GESLOTEN
Vrijdag 31/12 open van 8.00 tot 18.00 uur

Zaterdag 01/01/2022 GESLOTEN



Aperitiefhapjes
 Ovenhapjes:

        kip, kaas, vis, garnaaltjes,

        st. Jacobsvrucht, mini-pizza € 0,80/st.

 Mini-loempia  € 0,65/st.

 Gevulde profiteroles € 0,75/st.

Tapas (min. 3 pers.) 
 
 € 9,00/pers.

 decoratieve plank gevuld met fijne charcuterie,

 kazen, olijven en zongedroogde tomaatjes

Gelieve uw bestellingen tijdig door te geven.
Kom langs in onze winkel, of geef uw bestelling
telefonisch door op 059 30 12 68

Bij afhaling word er een waarborg gevraagd
voor de meegeleverde schalen en borden, deze
word terugbetaald bij het terugbrengen ervan.

Gelieve geen bestellingen te plaatsen via e-mail.
Waarvoor dank



Soepen

 Tomatenroomsoep met balletjes € 4,50/l.

 Romige prei soep met brocolli € 4,50/l.

 Thaïse wortelsoep € 6,00/l.

 Noordzeevissoep € 9,00/l.

Koude voorgerechten

 Trio van wildpasteien met uienkonfijt en witlof € 7,50/pers.

 Parmaham met meloenknikkers en porto € 7,75/pers.

 Rundscarpaccio van ons Wit-Blauw € 9,00/pers.

        met parmezaanschilfers, balsamico en rucola 

 Bordje vittello tonato € 9,00/pers

      op lage temperatuur gegaard kalfsvlees

      met een creme van tonijn en kappertjes

 Gerookte visschotel van het huis € 9,50/pers.

 Garnalencocktail € 11,00/pers.

 

Warme voorgerechten

 Duo van St. Jacobsnootjes en scampi € 9,00/st.

               met een hollandaise saus 

 Kaaskroketten (2 stuks) € 3,50

 Garnaalkroketten (2 stuks) € 7,00

 Vispannetje v/h huis € 8,00/st.

 Huibereide St. Jacobsschelp € 7,50/st.



Hoofdgerechten vlees

 Eendenborstfilet in sinaasappelsaus € 12,85/pers.

 Opgevulde parelhoenfilet met mirabellensaus € 12,00/pers.

 Opgevulde kalkoenrollade in fine champagnesaus € 11,00/pers.

 Hertenrugfilet op grootmoeders wijze € 16,50/pers.

 Al onze hoofdgerechten zijn vergezeld

 van warme groenten of fruit

Hoofdgerechten vis (puree inbegrepen)

 Tongrolletjes in witte wijnsaus en julienne groentjes € 14,95/pers.

 Kabeljauwhaasje met scampi in hollandaisesaus € 14,95/pers.

 Zalm met kruidenkorst, pasta en mosterdsaus € 14,95/pers.

       Traditioneel tijdens de eindejaarsperiode

 Gevulde kalkoen vanaf 6 pers. € 13,50/kg.

 Kalkoen gebakken met saus en warm afhalen + € 10,00/st.

        Gevulde parelhoen vanaf 3 à 4 pers.   € 15,50/kg.

 Parelhoen gebakken met saus en warm afhalen + € 10,00/st.

NIEUW



Gourmet € 10,00/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 € 10,00/pers.

 Biefstuk, brochette, varkenslapje, merguez,

 chipolata, gemarineerde kippefilet, kalfslapje,

 hamburger, lamsvlees

 met 3 sausjes 

Teppanyaki € 13,50/pers.

 Rundsbrochetje, chipolata, varkenshaasje,

 eendeborstfilet, lamskoteletje, merguez,

 kippefilet, zalm, biefstuk, scampi

 met 3 sausjes

Koude groenten € 4,95/pers.

 Fijne creatie van rauwe groentjes



 Aardappelbereidingen v/h huis
 Aardappelgratin € 8,00/kg.

 Aardappelsalade € 9,50/kg.

 Gevulde aardappelen € 12,00/kg.

 Aardappeltjes met rozemarijn € 7,50/kg.

 Verse kroketjes  € 0,30/st.

 Pommes duchesse € 12,00/kg.

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 !


