Onze suggesties om Uw feesten te laten slagen
Wahisstraat 188 8930 Menen
056/53 02 09

0476/60 45 80

Els en Robert wensen u Prettige kerst- en eindejaarsfeesten
APERITEFHAPJES
Avocadopuree met tomaat en feta

€.2.20

Gerookte paling met appel en zure room

€.2.40

Rundscarpaccio

€.2.20

Hammousse met mozzarella en bietenchips

€.2.40

Risotto met champagne en scampi’s

€.2.50

St.jacobsnootje met erwtenpuree en zeekraal

€.2.50

Karnemelkstampers met kwartelei

€.2.30

Bladerdeeg met kalfszwezeriken

€.2.50

VOORGERECHTEN

Rundscarpaccio met Parmezaanse kaas, balsamico en kerstomaatjes

€.14.50

Slaatje met ganzenleverpastei en gerookte eendenborst,witloof en nootjes

€.18.50

Gemarineerde verse zalm en St.jacobsnoten met tuinkruiden

€.16.00

Vispannetje van het huis met witte wijnsaus

€.9.00

Gebakken scampi’s Diabolique (licht pikant)

€.13.50

Gebakken St.jacobsnoten met verse spinazie en aardpeer , Sherrysaus

€.18.50

Kingkrabpoot met brunoise van wortel en verse kruidenboter

€.19.50

VISGERECHTEN
Gegrild kabeljauwhaasje met gebakken butternut en groene asperges

€.22.00

Noordzee tongfilets en garnaaltjes met verse spinazie en knolselder

€.25.50

Gebakken zeeduivel met wit van prei en kerstomaat,citroensaus

€.27.50

KEUZE VAN DUCHESSEAARDAPPELEN of WILDE RIJST INBEGREPEN

KREEFTBEREIDINGEN
Kreeft ‘’Belle-Vue” ( koud )

€.37.00

Kreeft met fijne groentjes ( warm )

€.37.00

Halve kreeft is ook verkrijgbaar

€.22.00

VLEES-EN WILDBEREIDINGEN
Gebakken jonge kalkoenfilet met peperroomsaus

€.16.00

Varkenswangetjes met kriekbiersaus

€.20.00

Gelakte eendenborstfilet met zoetzuur sausje

€.22.00

Gebakken kalfszwezeriken met graantjesmosterdsaus

€.26.50

BIJ VLEESGERECHTEN ZIJN
jonge worteltjes,fijne boontjes,romanesco en gegrilde aubergines inbegrepen

Hazerugfilet “Grand-Veneur”

€.24.00

Hertekalffilet met roze peper

€.27.00
BIJ WILDGERECHTEN ZIJN

appel of peer met veenbessen ,boschampignons , broccolipuree inbegrepen
KEUZE VAN GRATINAARDAPPELEN of KROKETJES
BIJ ALLE VLEESGERECHTEN INBEGREPEN

MENU €.40.00
HAPJES
3 hapjes aangepast aan menukeuze
---------Duo van
witloofslaatje met ganzenleverpastei en nootjes
gebakken eendenlever met pompoen en sinaasappel
of
St.jacobsnoten met verse spinazie en aardpeer,Sherrysaus
---------gegrild kabeljauwhaasje met erwtenpuree,groene asperges en
trostomaat
of
gelakte eendenborstfilet met zoetzuur sausje
aangepaste groentjes
of
hertekalffilet met roze peper (supl. €.5.00 p.p)
aangepaste garnituur
bij menu keuze van duchesse , gratin of kroketjes

MOGEN WIJ U VRAGEN TIJDIG TE BESTELLEN
GRAAG BIJ ELKE BESTELLING EEN VOORSHOT
BESTELLINGEN VOOR KERST –EN OUDEJAARSAVOND
KUNNEN AFGEHAALD WORDEN TUSSEN 14 U EN 17 U
GESLOTEN OP VRIJDAG 25 DECEMBER 2020
EN VRIJDAG 1 JANUARI 2021

