BARBEQUE

KOUD BUFFET

Voor de barbeque liefhebbers hebben wij
een heel assortiment in ons aanbod.

Assortiment vis:
Gerookte zalm, heilbot en forelfilet
Gekookte zalm belle-vue
Opgevulde tomaat met grijze garnalen
Opgevulde perzik met tonijnsalade

Chipolatta
Mergeze
Bbq-worst
Mini zwarte- en witte pensjes
Gemarineerde scampibrochette
Germarineerde rundsbrochette
Germarineerde kalkoenbrochette
Gemarineerde varkensbrochette
Gemarineerde lamsbrochette
Griekse souflaki
Vleesfakkels
Gemarineerde kippenboutjes
Gemarineerde koteletjes
Gemarineerde kippenlapjes
Gekruid varkenshaasje met spek
Spare rib
Gemarineerde steak T-bone
Cote à l’os
Curry-, toscaanse-, spinazie- en kaasworstjes
Germarineerde lamskoteletjes
Lamssnede
Lamsfilet
Lamskroon

€20 / PERS.

Assortiment Vlees:
Gebakken rosbief
Gebakken varkensgebraad
Gebakken kippenfilet
Meloen met rauwe ham
Opgevulde eitjes
Sausjes, broodjes
Aardappelsalade
Ruim groenten-assortiment.

GOURMET:

€10 / PERS.

Gratis: sausjes en pannenkoekendeeg.

€9 / PERS.

Kalfsvlees, rundsvlees, varkensvlees, kalkoenvlees, gehaktballetjes in diverse soorten chapeWij stellen in samenspraak met U een
ideale combinatie samen, dit zoals U wenst lure en met spek.
met groenten, aardappselsalade, pasta’s
Gratis: Sausjes
en sausjes
Wij verzekeren U succes, gemak en
kwaliteit in de gezellige zomeravonden.

AANBOD HET HELE JAAR DOOR GELDIG!

HOOFDSCHOTELS

Spinaziepuree, wortelpuree,
broccoliepuree met spek
Aardappelsalade
Kroketjes
Gebakken krielpatatjes
Gratin
Rode kool
Gebakken spekboontjes
Gebakken witloof
Gebakken spruitjes
Rauwkost, tuinsalade
Assortiment koude groenten

Konijnenbillen en konijnenruggen in Grimbergs-trappistensausje
€9,5/stuk
Provençaalse lamsragoût
€7,0/pers.
Vogelnestjes in tomatensaus
€5,0/pers.
Kalfsblanket op grootmoederswijze €7,0/pers.
Gentse waterzooi
€6,0/pers.
Kippenfilet in provençaals sausje
€6,0/pers.
Varkenshaasje in champignonof pepersaus
€7,0/pers.
Eendenborst in appelsiensaus
€9.0/pers.
Varkensgebraad in mosterdsaus
€10/pers.
Rundstong in madeirasaus
€7,0/pers.
Gebakken parelhoen
in champignon-pepersaus
€7,0/pers.
Gebakken kalkoenfilet
in roze pepersaus
€7,0/pers.
Ardeeens gebraad
prijs/pers.
(kalfsvlees, ardeense hesp, emmentalerkaas)
Pailing in’t groen
€12/pers.
Scampi’s (9 stuks) in duivelsausje
€12/pers.
Scampi’s (9 stuks)
in jonagold-currysausje
€12/pers.
Gepocheerde of gebakken zalm
in waterkers- of garnaalsausje
€12/pers.
Tong- en zalmrolletjes
in waterkers- of garnaalsausje
€12/pers.
Vis vol-au-vent
€8/pers.

€8/KG
€9/KG
€0,30/Stuk
€9/KG
€9,5/KG
€9,25/KG
€3/Pers.
€3/Pers.
€3/Pers.
€9/KG
€3/KG

KOUDE VOORGERECHTEN

Mini brochetjes, varkenshaasje met spek,
chipolatta, biefstuk, kalfsbiefstuk, gepaneerd
kalkoenlapje, cordon-blue en lamskoteletje.

FONDU:

GROENTEN EN AARDAPPELEN

VERWEN U ZELF MET
DE JUISTE KEUZE.

Noorse- gerookte visschotel met
zijn garnituur
Carpaccio van het huis
Duo van seizoenpate op fris slaatje
met veenbessenconfijt
Vittelo tomatto
Tomaat rijkelijk gevuld met grijze
Noordzeegarnalen en coctailsaus

€8/pers.
€7/pers.
€6/pers.
€7/pers.
dagprijs

WARME VOORGERECHTEN
Tong en zalmrolletje in waterkers- of
garnaalsausje (3 stuks)
€7/pers.
Scampi’s (5 stuks) in duivelsausje
€7/pers.
scampi’s (5 stuks) in
jonagold- currysausje
€7/pers.
Gepocheerde of gebakken zalmfilet in
kreeftensausje
€8/pers.
Kaas-, garnaal- of kreeftenkroketjes
€1,5/€2,5/€2,5/stuk
Oostends vispannetje
€7/pers.

