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
Blini met kruidenkaas en gerookte zalm

€.2.40

Venkelmousse met garnaaltjes en zure room

€.2.50

Salsa van tomaat met Parmaham en mozzarella

€.2.30

Ganzenlever met appelgelei en kletzenbrood

€.2.50

Groentenrisotto met gebakken scampi

€.2.50

Zalmhapje met spinazie en feta

€.2.30

Karnemelkstampers met kwartelei en pancetta

€.2.50

Bladerdeeg met champignons en escargots

€.2.30

Onze klassiekers
Ganzenleverpastei van het huis met garnituur en briochebroodje

160€./kg

Rundscarpaccio met Parmezaanse kaas, balsamico en kerstomaatjes

€.14.50

Gemarineerde verse zalm en St.jacobsnoten met tuinkruiden

€.16.00

Vispannetje van het huis met witte wijnsaus

voorgerecht. €.9.00
hoofdgerecht €.14.00

Varkenswangetjes met kriekbier

€.20.00

Gebakken jonge kalkoenfilet en peperroomsaus

€.18.00

Bij hoofdgerechten zijn aangepaste groentjes en aardappelen inbegrepen

KREEFTBEREIDINGEN
Kreeft ‘’Belle-Vue” ( koud )

€.37.00

Kreeft met fijne groentjes ( warm )

€.37.00

Halve kreeft is ook verkrijgbaar

€.22.00

KERSTAVOND MENU €.42.00
HAPJES
3 hapjes aangepast aan menukeuze
---------gemarineerde sint-jacobsvruchten met gerookte paling
venkel ,mieriksworteldressing en zalmcaviaar
of
gebakken kalfszwezeriken met witloof-peer-nootjes en
balsamicosausje
---------kabeljauwhaasje met verse bladspinazie en
trostomaatjes , duchesseaardappelen
of
fazantfilet met appelen en Calvados , spruitjes en
gebakken knolselder , pompoenaardappelgratin
of
hertekalffilet met roze peper (supl. €.5.00 p.p)
aangepaste wildgarnituur en aardappelkroketjes

OUDEJAARSAVOND MENU €.42.00
HAPJES
3 hapjes aangepast aan menukeuze
---------ganzenleverpastei en gerookte eendenborst,
fijne krulandijvie-verse vijgen en dadels
of
gebakken sint-jacobsvruchten met
pastinaakpuree en rode biet
---------Noordzeetongfilet met groene asperges,wit van prei
mosterd-dillesausje , duchesseaardappelen
of
lamsfilet met fijne boontjes in spek en oesterzwammen
pompoenaardappelgratin
of
hertekalffilet met roze peper (supl. €.5.00 p.p)
aangepaste wildgarnituur en aardappelkroketjes

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 ZATERDAG 25 DECEMBER 2021
EN ZATERDAG 1 JANUARI 2022

