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ONTDEK JOUW FEESTMENU  
 

 

 

 

Gelieve tijdig te bestellen, zodat alles correct kan worden ingepland en 
wij zo onze kwaliteit kunnen garanderen. 
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Koude hapjes Telkens vanaf 4 personen 

Aperitiefplankje aperitief/voorgerecht    €9/pers 
fijne charcuterie en kaas, dips, antipasti, crackers & toasts 

3 dips met bijhorende crackers & toasts - 4 personen  €20 
Assortiment antipasti - 4 personen    €14 
Olijf, zongedroogde tomaat, ansjovis, peppadew met verse kaas, artisjok 

Plankje met fijne charcuterie & kaas - 4 personen  €16 

Fine de Claire oester (geopend met vinaigrette)  €3 
Blini met gerookte forel     €3 
Sushi met zalm & wasabi     €3 
Macaron met geitenkaas     €2 

Tataki van tonijn – wasabi – wakame     €4 
Gerookte paling – pumpernikkel – groene appel  €4 
Gemarineerde zalm – mierikswortel – citrus            €4 / €12,50* 
Tomaat – burrata – rivierkreeft              €4 / €12,50* 
Vitello tonnato                €4 / €11,85* 
Rundscarpaccio          €3,75 / €11,15* 

*Voorgerecht portie 

Warme hapjes Telkens vanaf 4 personen 

Goujonette van pladijs met tartaar dip (frituur)   €2,50 
Gemarineerde gamba (oven)     €3,50 
Oosters gelakt buikspek (oven)     €2,50 
Gegrilde Boudin Blanc met mosterddip (oven)   €2,50 

Dessert 
Dessert van de maand      €7,50 

Vanille panna cotta met gemarineerde aardbei   €7,50 

Klassieke tiramisu of tiramisu met rood fruit   €7,50 

Glaasjesbuffet (vanaf 10 personen) 3 stuks pp   €7,50 
Soorten in overleg te kiezen 
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Koud buffet – vanaf 4 personen €35 pp 
Verschillende gedresseerde schotels 
U kunt deze nog aanvullen met enkele hapjes en dessert 

Gemarineerde zalm 
Vitello tonnato 
Rundscarpaccio 
Tomaat - rivierkreeft - burrata 
2 seizoenssalades 
Ciabattabrood 

Tapas-menu – vanaf 10 personen €55 pp 

Starters 
3 zomerse dips met crackers & toasts 

2 Hapklare hapjes 
Profiterolle met krab 
Macaron met geitenkaas  

5 Kleine koude gerechtjes* 
Gemarineerde zalm – mierikswortel - citrus 
Tomaat – burrata – rivierkreeft 
Open sushi met tataki van tonijn – wasabi – wakame 
Vitello tonnato 
Rundscarpaccio 

* Indien u ook een warm gerecht wenst, kunt u 2 kleine koude 
gerechtjes vervangen door ‘fregola – zeebaars – salsa verde’ 

2x Dessert  
Vanille panna cotta met gemarineerde aardbei 
Tiramisu met rood fruit
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Bbq-menu – €48 pp  
Boudin Blanc ‘Carcasse’ – Dierendonck* 
met mosterddip 
Gemarineerde gamba* 

Ceviche van zeebaars 
(koud voorgerecht) 

Côte à l’os* 
Met 3 seizoenssalades 

Vanille panna cotta met gemarineerde aardbei 
OF 
Tiramisu 
OF 

Dessert van de maand 

*te grillen op de bbq OF indien op voorhand meegedeeld grillen wij deze en dient u deze 
enkel nog te bakken in de oven. 

Bbq side dishes – Vanaf 4 personen €12,50pp 
Voorziet u zelf uw vlees? 
Side dishes: 4 seizoenssalades, perfect om uw bbq te begeleiden 

 

Planken 

Charcuterieplank      €17,50 
Vanaf 4 personen – hoofdgerecht.  
Assortiment van onze ambachtelijke charcuterie met ciabattabrood. Prijs per persoon. 
Kaasplank       €18 
Vanaf 4 personen – hoofdgerecht.  
Diverse mooie kazen – nootjes – gedroogd fruit – chutney - … met ciabattabrood. Prijs per 
persoon. 

Kaasplank met ambachtelijk brood    €19,35 
(bvb. notenbroodje & koekenbrood met rozijnen) 

Mixplank       €18,50 
Vanaf 4 personen – hoofdgerecht.  
Het beste van onze charcuterie- en kaasplank op 1 plank.  
Ciabattabrood inbegrepen. Prijs per persoon. 


