Aperitiefhapjes:

TAPASMENU

* 3 aperitiefhapjes: iets vegetarisch, iets met vis en iets met vlees.
* Koud aperobuffet:
- 2 fingerfoods: kleine-mais met courgette

€6
€ 16

Voor tuinfeesten en zomerse feestjes.
Alles is presentatie-klaar.
De warme bereidingen vereisen slechts 1 handeling om op te warmen.

en Tête Pressée van geroosterd varken met wulken
- 1 crustacé: petonkel met erwtcrème en rozemarijn
- 2 mini-gerechtjes in een potje: vitello sgombro
en inktvis met prei, gekonfijte tomaat en groene kruiden
* Bretoense Oester Selection D’or nr°3

€ 3.30

Voorgerechten:
* Gerookte rode poon, asperges en daslook
€ 16
* Huisgedroogd rundsvlees, kastagnezwam en belegen geitenkaas. € 16
Hoofdgerechten:
* Koude schotel:
- Witte asperges met daslook, huisgedroogd spek en groene kruiden

€ 33

- Mini-komkommer met huisgerookte kipfilet, worteltandoori
en koolrabi int zuur
- Langoustines, eerste zoete
broccoli, bloemkool-citroen, groene asperges en

olijvenbrioche

- Huisgedroogde rundsvlees, witloof, gember en oesterzwam

.

*BBQ all-in: vis en vlees voor op de grill
4 voorgerechten en 1 hoofdgerecht (rundsvlees)
+ voldoende garnituren (zowel koude bereidingen als voor op de grill)
* West-Vlaamse Bouillabaisse: peterseliebisque
met Noordzee-visjes, briochewafel met hand gepelde garnalen.

€ 37

€ 29

Desserts:
* Bisquit met kers en yoghurt met ijzerkruid.
* Koffiekoekjes: Bokkepootje, madeleine, clafoutis, melow cake.

€ 12
€5

Graag min. 24h op voorhand bestellen  Online 48h op voorhand.

2 fingerfoods:
kleine-mais met courgette
Tête Pressée van geroosterd varken met wulken
1 crustacé:
petonkel met erwtcrème en rozemarijn
2 mini-gerechtjes in een potje:
vitello sgombro
inktvis met prei, gekonfijte tomaat en groene kruiden
***
3 koude bereidingen:
Gerookte rode poon, asperges en daslook
Huisgerookte kipfilet,worteltandoori, koolrabi in ’t zuur
Huisgedroogd rundsvlees, witloof en gember
***
2 warme bereidingen:
West-Vlaamse peterselie bouillabaisse
Kalfsblanket met groene kruiden
***
Bisquit met kers, yoghurt met ijzerkruid en rood fruit
***
Bokkepootje, madeleine, clafoutis en melow cake
€ 57/p.p.
Graag min. 24h op voorhand bestellen  Online 48h op voorhand.

