
PRIJSLIJST

Gastronomische menu   * 48,00
Hapjes
Carpaccio gerookte zalm
Kreeftesoep
Scampi nantua
Runderfilet
Dessertbord van de chef

Gerechten
Hapjes
Assortiment aperitiefhapjes * 2,50 per stuk (koud/warm)

Voorgerechten
Carpaccio van runds met Parmezaan * 14,00
Zalm of garnalencocktail * 09,00
Slaatje met scampi en spek * 14,00
Vitello tonato * 14,00
Slaatje van kreeft met appel * 25,00
Kingkrabpoten * 30,00 / Hoofdgerecht * 50,00

Soepen
Tomatensoep * 05,00/liter
Waterzooi * 07,00/liter
Kreeftensoep * 15,00/liter

Tussengerechten
Scampi’s met kreeftensaus * 11,00
Pladijs met blanke boter * 14,00
1/2 kreeft à l’armoricaine * 26,00

Hoofdgerechten
Varkenshaasje met paddenstoelen * 20,00
Gevulde kalkoenrollade met fine champagne * 21,00
Gevulde kwartel met port * 28,00
Kalfsfilet pure met truffelsaus * 34,00
Konijn * 24,00
Varkenskroon met zilveruitjes * 22,00
Rosbief met saus naar keuze * 23,00

alle hoofdGerechten worden beGeleid met 2 soorten Groenten en 2 soorten aardappelen

Desserts
Chocomousse * 04,00
Tiramisu * 04,00
Dessertbord van de chef * 09,00
Crème brulée * 07,00

Bestellingen worden aangenomen vanaf 4 personen. Bestellingen dienen afgehaald en contant betaald te 
worden. Voor koud buffet onder de 10 personen wordt een meerprijs aangerekend van * 3,00 per persoon.
Alle gerechten worden koud voorzien & zijn eenvoudig op te warmen. Vuurtjes voor bain-marie: * 2,00 per stuk.
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warme buffetten

Formule 1
 Tomatensoep
 Hoevekip dragon saus
 Ribbetjes van het huis
 Koolvis waterkerssausje
 Boontjes + witloof
 Gratin + kroketten
 Rijstpap * 25

Formule 2
 Preisoep
 Gevulde kalkoen rode wijnsaus
 Kabeljauw beurre blanc
 Varkens savourette pepersaus
 Groentemengeling + witloof
 Gratin + kroketten
 Chocomouse * 28

Formule 3
 Vitello Tonato
 Gentse waterzooi
 Parelhoen dragon
 Vispannetje
 Varkenskroon rode wijn
 Wortelen + witloof
 Gratin + kroketten
 Creme brulee * 36

Koud en warm buffet
 + Koud buffet formule 1 
 Kalkoenrollade
 Kabeljauw beurre blanc
 Savourette rode wijn
 Gratin + kroketten
 Witloof + boontjes
 Chocomousse * 38
 

Koude buffetten

Formule 1
 Gevulde tomaat met krab
 Varkensfilet
 Kippeboutje
 Hamrolletje
 Gevulde eitjes
 Groente salades
 2 Sauzen + brood * 22

Formule 2
 Tomaat garnaal
 Gerookte zalm + forel
 Gebakken scampi
 Hamrolletje
 Parmaham + meloen
 Kippeboutje
 Eitjes
 Groente salades
 2 Sauzen + brood * 30

Extra 1/2 kreeft (prijs per halve kreeft)

  * 25

Koude schotel per persoon
 Kippeboutje, gebraad, perzik met tonijn,
 tomaatje met krab + groenten
 garnituren * 18

Tapasschotel
Parmaham + meloen, Italiaanse char-
cuterie, wrap gerookte zalm, gebakken 
scampi, ansjovis, gehaktballetjes, kip-
pestokjes, gebakken uienringen, blokjes 
kaas, tomaat mozarella, zongedroogde 
tomaatjes, fetakaas, olijven, salami, tap-
penade,, mini pizza, ribbetjes, brood + 
toastjes

1 plank voor 4 personen
als hapje voor 8 à 10 personen
 * 70
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