EINDEJAARSKAART 2021
Voor wie graag thuis wil vieren met warmte en gezelligheid stellen we graag onze
eindejaarskaart voor. We hebben zoals steeds geopteerd voor heerlijke combinaties
waar vooral de smaak centraal staat. Bij ons ben je zeker van zeer verzorgde hapjes
en mooie ruime porties, alles met verse producten vervaardigd.
Je kan kiezen voor een feestmenu of zelf een gerecht kiezen hieruit. Ook het koude
buffet blijft een aanrader!
Alle gerechten moeten minstens voor 2 personen besteld worden.

Hoe bestellen uit de eindejaarskaart?
Via de website of via mail.
We maken dan een bestelbon op die nodig is om de bestelling af te halen.
Voor een vlotte afhaling vragen we om vooraf te betalen ten laatste tegen 20 december.
Alle betalingen die niet tijdig binnen zijn vragen we om cash te betalen bij afhaling.
OPGELET: geen bancontact mogelijk bij afhaling!
Voor kerstmis èn oudejaar: bestellen VOOR 18 december

Afhalingen
Gelieve het afgesproken afhaaluur zoveel mogelijk te respecteren om de veiligheid te bewaren.
Mondkapje niet vergeten aub.
vrijdag 24 december tussen 11.30 en 14.00
zaterdag 25 december tussen 9.30 en 11.00
vrijdag 31 december tussen 11.30 en 14.00

Leeggoed terugbrengen
Bestelling kerst: dinsdag 28 december tussen 10.00 en 16.00
Bestelling oudejaar: donderdag 13 januari tussen tussen 14.00 en 18.00

EINDEJAARSKAART 2021
geldig 24, 25 en 31 december 2021

hapjes

FEESTMENU 1

€ 51.70 of € 56.70

Gebakken tonijn I bavarois butternut I parelcouscous
Gemarineerde zalm I limoen I garnaal
Quiche I groene kool I spekjes

voorgerecht

Kabeljauwfilet I puree pastinaak I juliennegroentjes I Chardonnayroom I broodje

hoofdgerecht*

Hertenkalf I wildsaus
OF
Kalkoenborstrol I boschampignon

€ 2.90
€ 2.60
€ 2.80
€ 16.95
€ 24.95
€ 19.95

GROENTJES: gebakken witloof I knolselderzalf I boschampignon I chutney appel en veenbes

dessert

Mini kerstbuche I chocolade I praliné (i.s.m. 't Bakatelier)

hapjes

FEESTMENU 2

Panna cotta kokosmelk I scampi I mango
Mousse kwartel I pruimencompote
Pétoncle I beukenzwam I garnaal
Crostini I witloofsnippers I gerookte eendenborst I ricotta

voorgerecht (koud)

Gemarineerde zalm I limoen I krokant slaatje I broodje

€6.50

€ 57.55
€ 2.80
€ 2.50
€ 2.80
€ 2.50
€ 15.00

hoofdgerecht*

Parelhoen I peertjes I zoete aardappelpuree I champignonmix I gebakken witloof I kerstomaat € 21.95

dessert: mini-dessertjes van het huis

Chocolademousse I panna cotta rode vruchten I bavarois passievrucht I koffiecrème met krokant € 10

*keuze aardappelbereiding: mini kroketjes, amandelkroketjes, frietjes, gratinaardappeltjes, gebakken Charlotteaardappeltjes
** alle gerechten van de menu's zijn afzonderlijk bestelbaar

EINDEJAARSKAART 2021
geldig 24, 25 en 31 december 2021

EINDEJAARBUFFET

€ 33.50

Oesters I zwarte peper I citroenparels
Artisanaal gerookte zalm I kruidenkaas
Tonijn mi-cuit I parelcouscous I édamamé
Grijze garnalen I kwarteleitje
Licht gestoomde zalmfilet I gamba
Carpaccio van rund I pesto I parmezaanschilfers
Rolletjes beenham I tomaat I mozarella I basilicum
Vitello tonato I ruccolasalade I appelkappers
Seranoham I meloen
Wildpastei I ganache ganzenlever I huisgemaakte uienconfijt
Pastasalade I pesto I zongedroogde tomaatjes
Groentemix I koolsalade met appeltjes I taboulé
Cocktailsaus I fijne kruidensaus I vinaigrette
Koude aardappeltjes of frietjes I 1 broodje per persoon

KLASSIEKE FEESTGERECHTEN
Oesters geopend en gekruid
Gegratineerde oesters
Halve kreeft met fijne groentjes, chardonnayroom
Vol au vent I 600gr
Vol au vent I 1 kg

€ 2,60
€ 2,80
€ 24,95
€ 9,00
€ 14,00

KINDERKAART
Tomatensoep met balletjes per liter
Kippenfilet met appelmoes en kroketjes

€ 5,00
€ 7,50

WIJNKAART
Cava Visiega
Huiswijn: witte Chardonnay, Rosé Grenache, Rode Merlot

€ 11,00
€ 7,50

