Feestmenu’s 2019,

Uit deze gerechten kan u zelf een menu samenstellen,

Voorgerechten,

-Carpaccio van West vlaams rood/Parmezaan/Rucola.*
-Vitello gebraad/tonijnsaus/kappertjes.*
-Huisbereide kaaskroketjes/tartaarsaus.*
-Scampi/fijne groentjes/curryroom.*
-Tomatenroomsoep met of zonder balletjes.
-Aspergeroomsoepje/bieslook (seizoen).
-Bloemkoolsoepje/Zalmsnippers.
-Asperges op vlaamse wijze (seizoen).*
-Huisbereide Garnaalkroketten/Tartaarsaus.*
-Traag gegaard buikspek/Picklesmayonnaise/witloof.*
-Schelvis/seizoensgarnituur/witte wijnsaus.*
-Klassieke garnaalcoctail.**
-Tartaar van verse Zalm/bieslook/graanmosterd.*
-Huisbereide wildkroket/pate van Fazant (seizoen).*
-Witloofsoepje/krokantjes van spek.
-Wildpate/huisbereide uienconfituur (seizoen).*

P1.

Hoofdgerechten,

-Huisbereide Vol au vent/gemengde salade.
-Huisbereide Stoverij/gemengde salade.
-Zalmfilet/warme groentjes/mosterdsausje.*
-Gepersileerde Kabeljauw/beurre blanc/seizoensgroentjes**
-Varkenshaas/seizoensgroentjes/saus naar keuze.*
-Chateaubriand/gemengde salade/saus naar keuze.*
-Lamsfilet/seizoensgroentjes/jus van Rozemarijn.**
-Parelhoenfilet op vel gebakken/seizoensgroentjes/Roze peper*
-Zeebaars/geroosterde groentjes/witte wijnsaus.*
-Stoverij van Wild/winterse garnituren (seizoen).*
-Hertenkalf/jus/winterse garnituren (seizoen).***

Bij deze hoofdgerechten heeft u keuze uit:
Verse frietjes, kroketten, Gratin, ovenaardappellen,
Pommes duchesse.
Bij vermelding saus naar keuze kan u kiezen uit:
Pepersaus, Champignonsaus, Graanmosterdjus.
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Dessert,

-Vanilleijs/warme chocoladesaus.
-Panna Cotta.
-Chocolademousse.
-Strudel van appel en peer/vanilleijs.*
-Creme brulee.
-Moelleux van chocolade/vanilleijs.*
-Vanilleijs/verse aardbeien (seizoen).*
-Tiramisu.
-kaasbordje (3 soorten) huisbereide uienconfituur.*
-assortiment van huisbereide desserten.*
(ijs, mousse, creme brulee, tiramisu, panna cotta)

Indien gewenst kan er ook gebak voorzien worden,
Dit is op aanvraag.
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Algemene voorwaarden.

-Prijzen standaardmenu zijn p/p. beginnend aan € 30.00.
-Standaard menu zijn gerechten zonder*
-supplement € 4.00 * p/p.
-supplement € 6.00 ** p/p.
-supplement € 8.00 *** p/p.
-Optioneel kan u soep als extra gang kiezen (4 gangen) € 4.00 p/p.
-Hapje vooraf bij aperitief (seizoensgebonden) € 2.50 p/p.
-fris tussendoortje (sorbet) € 2.00 p/p.
-Gelieve te kiezen uit maximum 2 verschillende gerechten per gang
-keuze menu en aantallen dienen minimum 10 dagen voor aanvang,
door gegeven te worden.
-Kinderen tot 12 jaar kunnen aangepaste menu verkrijgen,
dit aan de helft van de menuprijs of kindergerecht van de
brasseriekaart.
-Reservatie dient per mail of schriftelijk bevestigd te worden.
-Er wordt een klein voorschot gevraagd ter bevestiging.
-Zaal en bediening is in menuprijs inbegrepen

Al deze prijzen vervangen voorgaande,
en zijn geldig vanaf 01/02/2019 t.e.m 31/12/2019
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Dranken.

-Dranken kunnen op 2 manieren afgerekend worden,
volgens werkelijk verbruik of afgesproken drankforfait.

Forfait.
Apero,
Cava Gran Gesta Brutt, witte wijn, Pils bier, Appelsiensap.
Diner,
Waters, frisdrank, witte en rode huiswijn, Pils bier.
Dessert,
Koffie en thee.
Forfaitprijs € 26.50 p/p.
Forfaitprijs € 38.00 p/p. Champagne DeVenoge i.p.v
Cava bij apero.
Forfait loopt van 12:00-18:00 (feest middag).
18:00-24:00 (feest avond).

Volgens verbruik.

-Cava Gran Gesta brutt € 6.90 glas, € 31.00 fles.
-champagne DeVenoge € 13.00 glas, € 65.00 fles.
-Huiswijn wit (domaine duffour) € 4.20 glas, € 19.50 fles.
-huiswijn rood (Irreverente) € 4.20 glas, € 19.50 fles.
-Frisdranken (cola,Limonade….) € 2.60 stuk.
-Pils (Stella Artois VAT) € 2.50 stuk.
-Waters € 2.50 klein, € 7.50 Liter.
-Koffie/thee € 2.60 stuk.
-Gin tonic Bombay Sapphire+Fever tree € 11.10
Al deze prijzen vervangen voorgaande,
en zijn geldig vanaf 01/02/2019 t.e.m 31/12/2019
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