GROEPEN +12 personen

FORMULE 1 EEN MENU NEMEN
U KIEST EEN MENU VOOR GANS DE GROEP.
We maken graag een menu op uw maat.
U kan opteren voor zowel soep, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert, koffie met
versnaperingen…
Ook all-in formules zijn mogelijk: Bvb aperitief inbegrepen, water en wijn aan tafel, volledige
keuze uit het gamma bieren en frisdranken

FORMULE 2 A LA CARTE
U KIEST ERVOOR OM A LA CARTE TE ETEN.
U kiest voor één gerecht. Geen voorgerecht en geen dessert. U maakt op voorhand uw
beperkte keuzes en geeft deze door aan ons.
Afhankelijk van de grootte van de groep beperken we de aantal keuzes.

Voor beide formules geldt het volgende:
U geeft minstens 8 dagen op voorhand de aantallen en keuzes door.

FORMULE 1 EEN MENU NEMEN
We maken graag een menu op maat naar uw wensen.
U kiest zelf of u pakweg geen voorgerecht of geen dessert wenst… of u al dan niet een
drankenforfait neemt…
U kan, ongeacht de grootte van de groep, altijd opteren voor keuze uit twee voorgerechten,
twee hoofdgerechten en twee desserts. Deze dienen 8 dagen op voorhand meegedeeld te
worden. Hieronder enkele voorbeelden…
Koude voorgerechten:
Italiaanse ham – meloen – fris slaatje
Tartaar van zalm en grijze garnalen
Vitello Tonato
Carpaccio van rund – parmezaanschilfers – pijnboompitten – rucola
Terrine van ganzeleverpastei – uienconfijt – brioche
Warme voorgerechten:
Pavé van zalm – hollandaise saus
Kabeljauw – pestopuree – groentensausje
Scampi – Curry – Rijst
Hoofdgerechten:
Parelhoenfilet – jagersausje – kroketjes
Varkenswangetjes in St Bernardus - kroketjes
Vol au vent - frietjes
Varkens Cote a l os – champignonsaus - frietjes
Gegrilde zalmfilet met hollandaise saus -frietjes
Vis Vol au vent – frietjes
Desserts:
Pana Cotta
Nougat Glacé
Chocomousse
Creme brullee
Dame blanche

FORMULE 2 A LA CARTE
U KIEST ERVOOR OM A LA CARTE TE ETEN.
U maakt op voorhand uw beperkte keuzes en geeft deze door aan ons.
Afhankelijk van de grootte van de groep beperken we de aantal keuzes.
Tussen 12 en 18 personen, keuze uit 4 gerechten.
Tussen 18 en 24 personen, keuze uit 3 gerechten.
Vanaf 24 personen, keuze uit 2 gerechten.
Enkele mogelijkheden:
Pasta’s:
Lasagna

13.00

Spaghetti Bolognaise

13.00

Tagliatelle Ham & Kaassaus

13.00

Tagliatelle van het Huis

18.00

Slaatjes:
Slaatje geitenkaas met spek, appel en honing

18.50

Slaatje Noorse gerookte zalm

20.00

Duo slaatje van tomaat garnaal - gerookte zalm

23.50

Vis:
Scampi Van het huis (Tomatenroomsaus)

22.00

Scampi Curry

22.00

Scampi Look

22.00

Vis vol au vent

20.00

Gegrilde zalmfilet met hollandaise saus

22.00

Vlees:
Varkens Côte à l’ os

21.00

Américain préparé

15.00

Vol au vent

16.00

Varkensstoofvlees

16.00

Rundscarpaccio (balsamico, parmezaan, pijnboompitten)

21.00

