SOEPEN

GEZELLIG TAFELEN

Tomatenroomsoep
Groene aspergesoep
Witloofsoep met gerookte zalm
Garnalensoep
Kreeftenbisque

2,00
2,00
3,00
3,50
4,00

VOORGERECHTEN
KOUDE VOORGERECHTEN
Rundscarpaccio met rucola, parmezaan vlokken en pijnboompitjes
Spaanse ham ‘La Princesa’ met meloen en slaatje
Coctailglas met zalm, scampi’s en grijze garnalen
WARME VOORGERECHTEN
Kaaskroketten van het huis
Garnaalkroketten van het huis
Vispannetje van het huis met paprikasaus
Tongrolletjes met garnalen- of kreeftensaus
Zalmfilet met kreeftensaus
Scampi’s van het huis
Kabeljauwhaasje op Oostendse wijze
Torentje van zalm, tong en garnalen met witte wijnsaus

7,90
7,90
8,90

2,00/st.
3,30/st.
7,00
7,90
9,00
9,00
9,50
9,50

HOOFDGERECHTEN
VLEES
Kippenfilet met béarnaisesaus
Kalkoenfilet met champignonsaus
Kalkoenstoofpotje met champignons
Kalkoenorloff
Kippenoesters met truffelsaus
Varkenshaasje met oesterzwammensaus
Varkenswangetjes met zachte mosterd- of pepersaus
• Sausen kunnen aangepast worden

5,40
5,40
5,40
5,90
6,40
6,40
6,90

WILD (seizoen)
Parelhoenfilet met portosaus
Eendenborst met wildsaus en veenbessen
Filet van everzwijn met oesterzwammensaus
Hertenkalffilet met jachtsaus

8,50
9,50
10,80
14,50

VIS
Alle visgerechten (zie warme voorgerechten) kunnen ook als
hoofdgerecht verkregen worden.
• Al onze vlees-en vissausen apart verkrijgbaar

WARME HAPJES
Croque kaas en ham
Croque gerookte zalm en geitenkaas
Aperitiefkopjes (voor microgolf)
Scampi Diabolique
Garnalen met gebakken champignons en witte wijnsaus
Zalm met tapenadesausje
Tongrolletje met spinazie en zongedroogde tomaatjes
• Assortiment van 20 warme hapjes

0,60/st
1,00/st
1,50/st

25,00

KOUDE HAPJES
Aperitiefglaasjes/lepelhapjes
Grijze garnalen
Scampi coctail
Gerookte forel
Gerookte zalm
• Assortiment van 20 koude hapjes
NIEUW IN ONS ASSORTIMENT koude hapjes
Kopje caprese (mozzarella/tomatentartaar)
Kopje rundscarpaccio/parmezaan
Kopje gerookte eendeborst/rucola
Kopje Spaanse Serrano/meloenparels

1,50/st

25,00

15,00/10 st
15,00/10 st
15,00/10 st
15,00/10 st

PLANK MET TAPAS voor uitgebreid aperitief (vanaf 6 personen)
7,00/pp
Luxueus assortiment van Zuiderse vlees- en vishapjes en kazen		
Tapenades, olijven en crackers
KOUDE BUFFETTEN

12,00/liter

BIJGERECHTEN
Bij vlees passende groeten
(suikerboontjes in spek, gebakken witloofstronkjes,
bloemkoolgratin, Parijse worteltjes)
Appeltje met veenbessen
Bij vis passende groenten
(tomaat met asperges, mix van champignons, Parijse worteltjes)
Verse aardappelkroket
Gratin aardappelen
Aardappelpuree

Fondueschotel
8,90
(blokjes rund en gevogelte en assortiment kaasballetjes en worstjes)
Gourmetschotel
10,50
(Rundstournedos, cheeseburger, varkenshaasje, kipfilet met
kruidenboter, krokant kalkoenlapje, kalkoenmédaillon, italiaanse
kalfsburger, chipolata, glaasje gyros)
Kindergourmet (kipfilet krokant, cheese-stick, chipolata en biefstukje)
5,00
Koude aardappelen, assortiment groenten en sausjes.
6,00
		
APERITIEFHAPJES

VLEESBUFFET + TOMAAT GARNAAL
17,00
Tomaat garnaal, ham met asperges, Spaanse ham ‘La Princesa’ met meloen,
gebraden rosbief, varkensgebraad, gebakken kip sharon, kalkoengebraad
Koude aardappelen of frietjes, assortiment groenten en sausjes.

6,00/pp
1,00/st

VLEES- EN VISBUFFET
24,00
Tomaat garnaal, zalmfilet, tongfilet, scampi’s, ham met asperges,
Spaanse ham ‘La Princesa’ met meloen, gebraden rosbief, kalkoengebraad
Koude aardappelen of frietjes, assortiment groenten en sausjes.

6,00/pp
0,20/st
9,00/kg
9,00/kg

VISBUFFET
27,00
Tomaat garnaal, zalmfilet, tongfilet, scampi’s, eitje met gerookte zalm,
gerookte forel, tonnato, ansjovis (verse maatjes tijdens seizoen)
Koude aardappelen of frietjes, assortiment groenten en sausjes.

PARTYBROODJES - PARTYBROODJES - PARTYBROODJES - PARTYBROODJES - PARTYBROODJES - PARTYBROODJES - PARTYBROODJES
7 zachte broodjes per persoon afgewerkt met bijpassende garnituur
• Tradiotioneel assortiment: Americain prepare, hamsalade, ham, kaas, krabsalade, tonijnsalade, boterhamgehakt

8,40/pp.

• Fijnproevers assortiment: Brie, garnaalsalade, ham en kaas, americain prepare, zuiderse tonijnsalade, Spaanse ham, gerookte zalm

9,80/pp.

Indien u broodjes zonder garnituur verkiest vermindert de prijs met €1,00/pp

U kan ook steeds bij ons terecht voor
diverse en in eigen atelier bereide dagschotels, salades, fijne charcuterie, soepen, belegde broodjes…

MA, DI, WOE en VRIJ 8.00u - 12.30u en 14.00u - 18.30u
ZATERDAG 8.00u - 12.30 en 14.00u - 16.00u
DONDERDAG en ZONDAG GESLOTEN
OP VRIJDAGAVOND WORDEN BESTELLINGEN THUIS GELEVERD

- Prijzen per persoon en geldig vanaf 1/12/2019 -

CIPRESLAAN 8, KORTRIJK - TEL. 056 22 15 37

