
 

Diners lente /zomer 2023 
 

  Culinaire diner 

3-gangen menu 72€/persoon 

4-gangen menu 81€/persoon 

Keuze uit 2 hapjes: 
1. Gelakt buikspek / pickels / ajuin crumble 

2. Noordzee haring / granny smith / zure room  
3. Gazpacho / watermeloen / basilicum 
4. Kroketje iberico / truffelmayonaise  
5. Mousse van forel / krokant 
6. Scampi / parmaham / mangosausje 

  
Keuze uit 1 voorgerecht: 

1. Tartaar van ossenhaasfilet / zure room / kappertjes / pijnboompit 
2. Carpaccio van coquille / honing mosterd / sinaas / mosterdsla 
3. Tartaar van krab / sinaas / wasabi sausje / yuzu parels 
4. Vernieuwde tomaat garnaal / schaaldierencrème / basilicumolie / warme 

bouillabaisse 
  
Keuze uit 1 tussengerecht (enkel bij 4-gangen) 

1. Franse bouillabaisse / mosselen / gamba / grijze Noordzee garnaal  
2. Aspergeroomsoep / groene kruiden / schaaldierenkrokant 

3. Op vel gebakken zeebaarsfilet / champagne sausje / sesam 
4. Ravioli van bospaddestoel / truffel / parmezaan / basilicum 

  
Keuze uit 1 hoofdgerecht: 

1. Skrei / asperges / grijze Noordzeegarnaal/ witte wijn saus  
2. Bressekip / champignonschuim / mini wortels / wortellasagne  

3. Tagliata gegrilde black Angus / pommes pont neuf / bearnaise of 
peperoomsaus 

4. Lamkroontje / rode wijnsaus / bouchon aardappel / tuinbonen  
  
Keuze uit 1 dessert: 

1. Dessert van chocolade / passievrucht / rode vruchten 
2. Verrassingsdessert frambozen structuren / vanille / gezouten chocolade  
3. Sabayon van pêche / vanille bourbon ijs / crumble van framboos 
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De bovenvermelde prijzen zijn inclusief btw, aangepaste porseleinen borden, 
bestek, stoffen servetten, brood en boter op tafel. 
 
Deze prijzen zijn exclusief de uren van de kok aan 40€/uur vanaf moment van 
vertrek tot terugkomst op de zaak. 
 

Optioneel: 
Bediening of garçon: 35€/uur 
 
Bij diners vanaf 12 personen dient er 1 persoon voor de bediening bijgenomen 
te worden. 
 

  Voorwaarden 

- Mogelijk vanaf 8 personen mits bespreking van datum. 
- Er wordt samen bekeken wat de mogelijkheden zijn binnen de keuken 

van de klant. 
- Het juiste aantal personen kan doorgegeven worden tot een week  

vooraf. 
- Voor de kinderen kan een aangepaste menu voorgesteld worden, vraag 

hiernaar. 


