
 

 

Let’s start 

€5  Erwtensoep met krokante spekjes ( 1L) 

€15/€20 Zeeuwse oesters (6 of 9 stuks)  

 

Voorgerecht  

€14/€19  Gerookte Noorse zalm met toast & guacamole  

€14/€19  Rundscarpaccio met parmezaan & rucola  

€14/€19  Carpaccio van coeur de boeuf tomaat & grijze garnalen  

€14/€19  Vitello tonato  

€16/€22  Tataki van tonijn met wasabimayonaise  

€16/€22  Asperges op z’n Vlaams met Italiaanse ham of gerookte Noorse zalm  

€22*                   Halve kreeft “Belle vue” of met Italiaanse kruidenboter (*minimum 2 personen)  

 

Kies uw bijgerecht (incl.prijs) indien u bovenstaande gerechten kiest als hoofdgerecht:  

Frisse aardappelsalade | Voorgebakken frietjes | Tagliatelle   

 

Hoofdgerecht 

€19  Hoevekipfilet met dragonsaus, lente-groentjes (6) & kroketjes      

€22  Lam (kroontje & filet)  met portosaus, lente-groentjes (6) & rozemarijn-aardappeltjes  

€19  Tongrolletjes & grijze garnalen met witte wijnsaus, lente-groentjes (6)& pommes duchesse  

€12  Pasta Caprese met burrata & kerstomaat (veggie)  

€12  Caesar Salade met hoevekipfilet 

€19  Salade Niçoise met mi-cuit tonijnsteak       

€39  Kreeft “Belle vue” met frisse aardappelsalade 

€39  Kreeft met Italiaanse kruidenboter, tagliatelle & kerstomaat      

  

Kids 

€8  Hoevekipfilet met appelmoes & kroketjes 

€6  Spaghetti bolognaise  

 

Sweets 

€4,5  Panna Cotta met rode seizoensvruchten 

€4,5  Chocolademousse met rode seizoensvruchten  

 



TIP: FRUITS DE MER (vanaf 2 pers.)  

Bestel voor woensdagmiddag uw heerlijke “plateau fruits de mer” en geniet op zaterdagavond of op zondag van 

verse zeevruchten:  

Zeeuwse oesters (4) | krabbepoten | gamba’s | ongepelde grijze garnalen | roze garnalen | kokkels | 

wulloks | kreukels |rivierkreeftjes | venusschelpjes | reuzemosselen  

 

Prijs per persoon:    €38  

Supplement halve kreeft per persoon:  €19  

Supplement Zeeuwse oester:   €2,5/stuk  

 

UW BESTELLING 

Wij serveren onze afhaal- en deliverygerechten op vrijdag, zaterdag en zondag. U kan dagelijks uw bestelling 

doorgeven:  

- Telefonisch: 0496/390335 

- Stuur een berichtje naar de facebook-pagina van Split  

 VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG FRUITS DE MER 

Bestelling doorgeven 

voor 

Donderdag 13u Vrijdag 13u Vrijdag 13u Woensdag 13u 

Bestelling ophalen 

tussen 

Vrijdag tussen 16u30 

en 18u30 

Zaterdag  tussen 

16u30 en 18u30 

Zondag tussen 10u30 

en 11u30 

Zaterdag tussen 

16u30 en 18u30 

 

Levering 

- Gratis in Groot-Kortrijk en binnen een straal van 5 km  

- Woont u verder? We bespreken graag telefonisch de mogelijkheden met U 

Service  

- Wij voegen bij elke bestelling de nodige instructies en suggesties toe om uw gerecht op te warmen en te 

dresseren  

- Wij garanderen U dat wij zowel tijdens de bereiding, de ophaling en de levering van uw gerechten maximaal 

zullen inzetten op het toepassen van de hygiëneregels 

Betaling 

- Via overschrijving BE80143105533677  


