
Let’s 
celebrate

BESTEL TIJDIG 
UW GERECHTEN VOOR 
KERST & NIEUWJAAR

2020 -  2021



WARME HOOFDGERECHTEN

VIS & VLEES

Gevulde kalkoenrollade met saus ‘Veuve Clicquot’  € 14,75/pers
Kalkoenfilet met champignon- of pepersaus   € 11,95/pers
Varkensfiletgebraad met champignon- of pepersaus  € 11,95/pers
Varkenshaasje methode ‘Courvoisier’    € 17,75/pers
Zeebrugs vispannetje     € 14,95/pers
Filet van hertenkalf ‘Grand Veneur’    € 19,95/pers
Wildstoofpotje      € 12,95/pers

     

Gourmet van het huis     € 11,95/pers
biefstukje, varkenshaasje, kalfsfilet, kipfilet, gemarineerd  
kalkoenlapje, minivinkje, hamburger en chipolata    
Gourmet Royale      € 15,95/pers 
biefstukje, varkenshaasje, kalfsfilet, kipfilet, gemarineerd  
kalkoenlapje, minivinkje, hamburger, chipolata,  
hertenkalffilet, everzwijn tournedos, lamskoteletje,  
eendenborst en kwarteleitje  
Gourmet Kids      € 5,95/pers 
chipolata, kipfilet, hamburger, balletjesbrochette en vleesstokje

GOURMET, STEENGRILL & TEPPANYAKI

EXTRA GROENTEN & SAUZEN
bij gourmet, steengrill, 
teppanyaki of fondue

Warme groentenschotel
gebraiseerd witloof, boontjes met spek, 

bloemkool, Parijse wortelen en 
een julienne van groenten

€ 5,95/pers

 Koude groentenschotel 
met aardappelsalade en 

pasta primavera
€ 5,75/pers

Assortiment koude sauzen
cocktail, tartaar, barbecue en 

Indian Mystery
€ 1,25/pers

Fondue van het huis     € 11,95/pers
extra malse blokjes van kip, runds-, kalfs- en varkensvlees,  
spekvinkjes en diverse gekruide balletjes   
Fondue Royale      € 14,95/pers 
extra malse blokjes van kip, runds-, kalfs- en varkensvlees,  
hertenkalf, everzwijn, lam, spekvinkjes en diverse gekruide balletjes

FONDUE

INCLUSIEF
bij alle hoofdgerechten

aardappelpuree OF kroketten (7/pers) 
en warme groenten: gebraiseerd witloof, 

boontjes met spek, bloemkool, 
Parijse wortelen en een 
julienne van groenten.

BESTELLEN
Gelieve tijdig te bestellen in de winkel. Er kan besteld worden tot 1 week voor 

afhaaldatum. Om fouten te vermijden kunnen er geen wijzigingen gebeuren aan 
de samenstelling van gerechten.

OPENINGSUREN TIJDENS DE FEESTEN

Woensdag 23/12: 08u00 - 20u00

Donderdag 24/12: 08u00 – 17u00

Vrijdag 25/12: 08u00 – 12u00

Woensdag 30/12: 08u00 – 20u00

Donderdag 31/12: 08u00 – 17u00

Vrijdag 01/01: gesloten

Het hele team wenst u alvast een prettig en smakelijk eindejaar!
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