
WINTERBOX 35 euro
Heerlijk gevulde hapjesbox met

wildpastei, gerookte ham, chorizo,

rilletje van eend, rilette van zalm,

kippenballetjes, dip met rode biet en

geitenkaas, camembert,

mosterdkaas, crackers, noten,, 

 confit en tapenade

( kan als tapas of picknick of

gevarieerde lunch om te delen 

!! Kan aangevuld worden met

suggestie wit of rode wijn of bier  

ook alcoholvrije alternatieven !! 

Wildsuggesties

Kleine Wildburgers met rösti, 
 rode kool,  spek en roquefort

Fazant Fine champagne met
gratin en herfstgroentjes

Hertenkalffilet met gratin en
herfstgroentjes

Stoofpotje van haas met
wintergroente en ras el hanout
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Voorgerecht of gerecht om te delen         
Dagsoep 
Gevulde aardappel, prei, gerookte zalm, rivierkreeft 
 kruidensla
Spies van coquille en witte pens met truffel en champignon
Tataki van tonijn met winters koolslaatje en
sojasesamdressing
Tartaar van zalm,  frambozenyoghurt en granaatappel
Gebakken ganzenlever met gekonfijte varkenswang, appel
en kweepeer
Carpaccio van hert, crunchy ui,  veenbessenketchup
Wildpastei met brioche en notenslaatje
Kaas- of garnaal- of kalfszwezerik-kroket met garnituur

Hoofdgerecht of gerecht om te
delen 

Stoofpotje van konijn met bruin bier,
witloofslaatje appelcompôte en
amandelkroketjes 

Coq au vin, wortel, champignon, uitjes,
spek, rösti  

Kabeljauw met pompoen, venkel en
knolselder

Wintersalade met kroket van
Camembert, gerookte ham, noten,
witloof, bessenconfit  
 
Gratin met zalm, kruidenkaas, prei,
spinazie en broccoli

Kalfstong met madeirasaus en
champignon

Krokante schelvisreepjes, curry met
wortel en pompoen

Italiaanse pasta met scampi met
tomaat, wortel en courgette

Pasta met kip, pompoen, spek en
geitenkaas  

Varkenswangetjes met witloofslaatje, 
compote van appel en kroketjes of
puree

  

Desserts 7 euro

Wentelteefje met peperkoek en macadamnoten, crème

suisse met clementine en Grand Marnier  

Verrine met rijstpap, melkchocolade en karamel

Moelleux van donkere chocolade  

Foret Noir met witte  en donkere chocolade en bosvruchten

Nougatparfait met frambozencoulis

Huisbereid vanille-ijs  per liter 12 euro 

Bladerdeegtaartje met appelschijfjes
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Poké bowl met dobbelsteentjes van
kort geschroeide tonijn, mangosalsa
en avocado

Ravioli met kreeft, schaaldierenjus,
verse kruiden en fijne groentebrunoise

Knolseldersoep met truffel  

Luxe Wellington : Rouleau van
parelhoen gevuld met geconfijte eend
en ganzenlever, rijke jus, smaakvol
gepofte      wintergroente,
aardappelsoesjes

Omelet Siberienne met huisbereid
vanilleroomijs, amandel, meringue en
advocaat

Feestmenu
van 23 december tot en met 10 januari
 
afhaalmenu met 1 voorgerecht
45 euro pp

afhaalmenu met 2 voorgerechten 
60 euro pp 

koud voorgerecht

warm voorgerecht 

tussendoor

hoofdgerecht

dessert

Carpaccio van hert, radicchio, oude
kaasschilfers, veenbessenketchup

Tartaar van gerookte en
gemarineerde zalm met
granaatappelcouscous

Gevulde aardappel met prei,
rivierkreeft en zure room

Gebakken ganzenlever, gekonfijte
varkenwang, appel en kweepeer 

Duo van coquille en witte pens,
champignon en truffel  

Krokante schelvis, tricolore
worteltjes pompoen en curry

Stoofpotje van haas, gepofte
wintergroente met ras el hanout

Wentelteefje van peperkoek, crème
suisse met macadamnoten,
clementine en Grand Marnier 

Dessert Forêt Noir, samenspel met
witte en donkere chocolade en rode
vruchten 

Ris condé met mokka, karamel en
melkchocolade

Keuzemenu
 van 18 november tot 20 december
 
afhaalmenu met 1 voorgerecht
 40 euro pp

afhaalmenu met 2 voorgerechten 
 52 euro pp 

koud voorgerecht

of

warm voorgerecht

of

of

hoofdgerecht

of

dessert

of

of

Hapjes
6 Oosterse Kippeballetjes  
6 Garnaalballetjes
6 Kaasballetjes
Krokante sushi rol met krab
Rillette met zalm
Rilette met eend
Escargots met verse kruiden
Rodebiet - dip met crackers  
Italiaanse ham en olijven 
6 Scampi met tomatenpesto
 
Oesters natuur of gegratineerd

 

GENIET THUIS VAN ONZE
AFHAALGERECHTEN

BESTEL HEERLIJK FAMILY-FOOD, EEN
VERS BEREIDE DAGSUGGESTIE OF 1
VAN ONZE KEUZEGERECHTEN OM TE
DELEN, EN ZET IN EEN HANDOMDRAAI

ZORGELOOS SMAAKVOLLE
KLASSIEKERS MET EEN TWIST OP

TAFEL 

BESTELLEN KAN ONLINE OF
TELEFONISCH  
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3,5 of 4,5

De gerechten uit het menu kunnen ook
apart besteld worden.

U kan uiteraard ook onze à la carte
gerechten bestellen.

U kan ook aangepaste dranken en wijnen
bestellen

Afhalen kan van woensdag tot en met
zondag van 11 tot 14 u en van 17u tot 19

u
 ( zondag open tot 15u, avond gesloten )

aangepaste openingsuren tijdens de
feestdagen.

Afhalen op 24/12 van 15u tot 17 u
Afhalen op 25/12 van 10u30 u tot 14u30

Afhalen op 31/12 van 15u tot 17 u
Afhalen op 1/1 van 10u30 tot 14u30




