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Voorgerechten: 
-Vitello tonato, fregola en basilicummayonaise                                 …..x 11€ pp = ….. 

-Duo van wildpaté, chutney van witloof, sinaas en mosterdzaad      …..x 10€ pp =….. 

-Gemarineerde en gebrande zalm, sushi rijst, wasabi,                     …..x 12€ pp = …..                                           
sesam soja, komkommer en radijs                                                                                                                                                                                                                                       

-Gegratineerd vispannetje, julienne groenten en puree                    …..x 12€ pp = ….. 

-Halve kreeft, ratatouille van courgette, aubergine, tomaat en                      
kreeftensausje                                                                                   …..x 20€ pp = ….. 

-Fantasie van koude kreeft ‘Belle Vue’                                              …..x 19€ pp = ….. 

-Carpaccio van gemarineerde champignons, fregola,                                           
panna cotta van buffelmozzarella en kruidensalade                         …..x 12€ pp = ….                                                    

 

Soepen: (per liter verkrijgbaar, ik tel in een menu ongeveer 3 personen per liter) 

-Pastinaaksoep                                                                                  …..x 4€ p/l = ….. 

-Kreeftensoep                                                                                    …..x 10€ p/l = ….. 

-Tomatensoep met balletjes                                                                …..x 5€ p/l = ….. 

 

Hoofdgerechten: 
-Rollade van kalkoen (pistache, champignons, rozemarijn en spekjes),                 
romig sausje, gemengde groenten, kroketten                                   …..x 15€ pp = ….. 

-Wildstoverij, witloof, raap en knolselderpuree                                  …..x 16€ pp = ….. 

-Biefstukje van hert, sausje met kaneel en veenbessen, loempia van aardappel en 
savooikool, ragout van champignons en schorseneren                    …..x 23€ pp = ….. 

-Kalfsentrecote, natuurjus, gratin, witloof en groenten spiesje          …..x 20€ pp = ….. 

-Vis van de dag, witte wijnsaus, pommes rissolées,                                              
ragout van champignons en schorseneren                                        …..x 21€ pp = ….                                                          

-Loempia van aardappel en savooikool, ragout van champignons                              
en schorseneren, diverse oven geroosterde groenten                       …..x 16€ pp = ….                                                
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Kids: 
-Balletjes in tomatensaus, puree, jonge wortelen                                …..x 9€ pk = ….. 

-Kalkoenspiesje, kroketjes, verse appelmoes, boontjes in spek         …..x 9€ pk = ….. 

-Pasta met scampi en zalm                                                                 …..x 9€ pk = ….. 

 

Broodjes: 
-Assortiment zachte broodjes per stuk                                           …..x 0.40€ ps = ….. 

 

                                                                                                       Totaal:……………… 

 

 

Naam:………………………………………………………………………………………….. 

Adres:………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnr.:……………………………………………………………………………………. 

Afhaaldatum:…………………………………………………………………………………... 

  

 

Ik wens jullie alvast fijne feestdagen! 

Smakelijke groetjes, Koen 

 

Kerstbestellingen doorgeven voor 20/12 

Kerstbestellingen afhalen 24/12 tussen 15 en 17 uur, 25/12 tussen 10 en 12 uur 

 

Nieuwjaarsbestellingen doorgeven voor 27/12 

Nieuwjaarsbestellingen afhalen tussen 14 en 17 uur 


