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“Restaurant bij u thuis“
staat als gastronomisch traiteur borg voor een vernieuwende vorm van heerlijk tafelen.
“Restaurant bij u thuis”
staat garant voor kwaliteit, versheid en service.
Trouw aan de traditie van de klassieke keuken, brengen wij toch een vernieuwing, naar het inzicht
van de chef-kok, met Belgische kwaliteitsgrondstoffen als voornaamste basis.

U
TA

T B IJ
RAN
U

T
S"
UI
H

"RE
S

Met uw keuze van onze formule
“Restaurant bij u thuis”
kunnen wij u een totaalpakket aanbieden met een uitstekende prijs / kwaliteitsverhouding
van aperitief tot aan de afwas toe.

AB

Terwijl u zelf aanschuift aan uw tafel, bereiden wij bij u thuis de culinaire gerechten.
Wij staan in voor de bediening van uw gasten maar ook van uzelf.
Wij bieden u tevens een gevarieerde wijnkaart aan.
U kan zich bij de keuze van de wijn laten leiden door de suggesties
van de gediplomeerde patron.
Wij staan tot uw dienst met ons uitgebreid gamma van mogelijkheden.
Onze service bestaat erin om uw gasten, maar ook uzelf, te verwennen tijdens uw feest.
Kwaliteit en service zijn onze grootste doelstellingen in de relatie tot onze klanten.
En laat u vooral overtuigen door de onvergelijkbare smaak van onze gerechten,
want dat blijft natuurlijk altijd nog het belangrijkste ...

• Onze koude schotels,
• Koude schotel met heerlijkheden van vis 31.60 € pp.
Schotse zalm met witte of groene asperges, gerookte vissoorten: palingfilet, zalm, makreel, heilbot, kabeljauw,
zwaardvis en tonijn, rivierkreeftjessalade en tartare van kreeft, tartare van heilbot, gemarineerde zalm,
scampisalade, tomaat garnaal, mousse van staartvis en prei, opgevuld eitje met king krabsla.

• Koude schotel met heerlijkheden van vis en vlees 28.75 € pp.
Schotse zalm met witte of groene asperges, makreel met zwarte peper, gerookte zalm, heilbot en sprot,
tomaat garnaal, mousse van kreeft en prei, opgevuld eitje met king krabsla,
soesje gevuld met slaatje van kip, ovengebakken panchettina, Romaham, venkelsalami, rundsfilet,
kalkoenfilet met Toscaanse kruiden, paté
De koude schotels zijn vergezeld van diverse groenten, pasta- en aardappelsalades, sausjes en tafelbroodjes.

• Het uitgebreide hapjesbuffet (Walking-dinner)
Richtprijs vanaf 26.00 € tot 37.50 €/persoon al dan niet met dessert (enkel verkrijgbaar vanaf 20 pers.)
Bestaat uit een ruim aanbod aan koude en warme hapjes die meestal geserveerd worden als een rechtstaande
receptie en kan aanzien worden als een volwaardige maaltijd. Dit zijn slechts voorbeelden van hapjes die
kunnen aangepast worden volgens seizoen of marktaanbod, of volgens de wensen van de klant :
budget, reis rond de wereld of een specifiek landen- of ander thema.
-gegrilde en gemarineerde kippevleugeltjes met sinaasappel
-mousse van zalm, terrine van tongreepjes en gerookte zalm
-gefrituurde scampi's en garnaaltstaartjes, garnaal-, kaas- en gevogeltekroketjes
-hartige bladerdeeghapjes met vlees- of visvulling
-toastjes met gerookte en gemarineerde vis: zalm, heilbot, botervis, sprot, zwaardvis, tonijn,...
-tapasbar: o.a. olijven, kapperappeltjes, look, tomaatjes, uitjes, rivierkreeftjes,....
-aperitiefoesters met garnituur, salade van maatjes met appel en boontjes, haringsalade
-koude of warme soepjes: gaspacho, komkommersoep, bisque, consommé,....
-buffettafel met artisanale kazen en aangepaste speciale broodjes
De walking diner is vergezeld van diverse groenten, pasta- en aardappelsalades, sausjes en tafelbroodjes.

Vier uw communiefeest bij u thuis
Communiemenu's om af te halen

Een smakelijke ontdekking

Hapjesbord :
•tartare langoustine, zeegroentjes, picklenaise van kervel
•burrata, zuurdesem, tamarillo, shake van tomaat en meloen
•kroketje inktvis, zoete paprika, zeewiersalade en sojaboontjes
~~~~~~
Heilbotrug,

honingtomaat, chorizo, aardappeltaartje, champignons, pesto basilicum
~~~~~~

Texellam,
korstje van look en sjalot, ragout van lamsnek, crème van asperges, gesmolten aardappelen, saus van thym en honing
~~~~~~

Pistache,
bittersinaasappel, witte chocolade

Prijs per persoon : 28.90 €, hapjesbord : 4.80 €

Kinderen eten aan halve prijs. Mogelijkheid tot het verkrijgen van een kindermenu..

Ik geef u graag advies omtrent de keuze van de wijnen met mogelijkheid tot
aankoop uit onze wijnkaart. Huiswijnen te verkrijgen vanaf 7.95 €/fles,
Kasteelwijnen vanaf 13.50 €/fles
Tevens kan ik ook zorgen voor uw zoete zaligheden voor bij de koffie.
Deze menu’s kunnen door de chef-kok bij u thuis bereid,
alsook door ons verzorgd geserveerd worden.

Een culinair avontuur
Hapjesbord :
•tartare langoustine, zeegroentjes, picklenaise van kervel
•burrata, zuurdesem, tamarillo, shake van tomaat en meloen
•kroketje inktvis, zoete paprika, zeewiersalade en sojaboontjes
~~~~~~
Keizergarnalen,
salade van venkel, groene appel en sinaasappel, parmaham,
ijspraline van venkel, kroepoek, gelei van yuzu
~~~~~~

Regenboogforel,
persillade, jus van kokkels en bergamot, asperges, gefrituurde eidooier
~~~~~~

Kalfshaas, gemarineerd in champagne,
mousseline van erwtjes, daslook, aardappel met shisho,
jus van zwarte look, rode wijn en sjalot, kroket van kalfswang
~~~~~~
Dôme Blanche
chocolade, vanille, koffie

Prijs per persoon : 33.50 €, hapjesbord : 4.80 €

Gastronomische geneugten
Hapjesbord :
•tartare langoustine, zeegroentjes, picklenaise van kervel
•burrata, zuurdesem, tamarillo, shake van tomaat en meloen
•kroketje inktvis, zoete paprika, zeewiersalade en sojaboontjes
~~~~~~
Pavé van albacoretonijn,
mandarijn, krokante lentegroentjes en artisjok, buikspek, salade van tarwekorrels
~~~~~~

Kreeft,
room van groene kruiden, ijs van guacamole, asperges, oesters
~~~~~~

Zonnevis,
gesmolten aardappelen ’La Bonnotte’, gegrilde coquilles,
prei en vanillle, Strolghino di Culatello, bouillon van ajuin
~~~~~~

Hoeve kip’Label Rouge’,
chaource en salie, geconfijte wortels, aardappelpannekoek,
jonge tuinsla, ponzumayonaise
~~~~~~

Panna cotta van jasmijnrijst,
salade van rood fruit, kaffirschuim

Prijs per persoon : 40.25 €, hapjesbord : 4.80 €

Gourmetschotels

(min. 5 dagen vooraf te bestellen)

• Gourmetschotel met vlees 17,00 € pp.
Gemarineerd varkenshaasje, kipfilet, rundsburger, lamskotelet, cordon bleu,
mini worstje met basilicum, ei met breydelspek, lendenbiefstuk, mini brochette, hertenfilet.
vergezeld van groentjes, koude en warme sausjes, aardappel in de schil met kaascrème en truffel,
pannenkoekendeeg en diverse tafelbroodjes.

• Gourmetschotel met vis 18.80 € pp.
Sint-Jakobsnootje, langoustine, Noorse zalm, kabeljauw, scampi, rode poon,
zeewolf, tongfilet, ombervis, witte heek en eitje met gerookte zalm.
vergezeld van groentjes, koude en warme sausjes, aardappel in de schil met kaascrème en
zongedroogde tomaat, pannenkoekendeeg en diverse tafelbroodjes.

• Luxe tepanyaki schotel 30.50 € pp. (min. 4p.)
Inclusief voorgerecht en nagerecht
Voorgerecht:
klaar te maken op de tepanyaki of in de oven,
beursje van noordzeevis met fijne groentjes, groene kruiden en zeevruchten.
Hoofdgerecht :
Ruim en mooi assortiment vlees op prikkertjes om op een ijzeren plaat (tepan) te grillen (yaki).
Konijn met pruimen, eend met sinaasappel, witte pens met ganzenlever, kip met spek,
mini worstje van Pata Negra met truffel, lamshamburger, Ierse gerijpte entrecote en durocwang.
Vergezeld van koude groenteslaatjes, warme groenten om mee te bakken en koude en warme sausjes.
Nagerecht:
dessert van de dag.
Wijnsuggestie : nieuwe mooie wijnen uit Béziers, Frankrijk “Davide“. Een eigen creatie van onze leverancier/oenoloog, waar hij
letterlijk grote kwaliteit wil brengen aan een lage prijs. 8.25 €/fles
* Davide blanc is een licht aromatisch, verfrissende witte wijn met een subtiele fraîcheur en een dankbare mineraliteit in de mond. Licht
fruitig karakter. Sauvignon blanc (70 %), Ugny blanc en Colombard.
* Davide rouge is een Bordeaux/Rhône stijl gemaakt van twee diverse Merlot, bijgevijld met een sappige Syrah, verstevigd door
geconcentreerde Carignan, afkomstig van 70 jaar oude wijngaard. De bedoeling blijft een vlot drinkbare wijn met zeer veel karakter.
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Eénpansgerechten om af te halen
Gentse waterzooi van kip

12.00 €/p.

Paëlla met kip, schaal- en schelpdieren en rode poon

14.00 €/p.

Waterzooi van tongschar, mosselen en fijne groentensnippers in romige kruidensoep

20.50 €/p.

Stoofpotje van lamsvlees met lente groenten en Gueuze

15.50 €/p.

Bouillabaise van Middellandse Zeevis en Noordzeekreeftjes met saffraan en rouïllesaus

19.00 €/p.

Stoverij van varkenswang, ’Lo’ots blond, gebakken aardappelen met rozemarijn

15.50 €/p.

Onze eigenwijze klassiekers
Nage van zwartpoot kip met kreeft en witte asperges

22.75 €/p.

Vol-au-vent van Mechelse koekoek met truffel en
ganzelever, kalfszwezerik

21.75 €/p.

Zeetong meunière met prei en parmezankrokant,
garnalen, champignons en peterselie

25.00 €/p.

Vol-au-vent van Noordzeevis met pommes duchesse

19.00 €/p.

Sint-Jacobsnootjes, risotto met erwtjes, chorizo en munt
Varkenshaasje Iberico met pickelsaus

12.50 €/p.(TG)
19.00 €/p.

Asperges op Vlaamse wijze : met ei, peterselie en
botersaus

dagprijs p.p.

Paling in‚ t groen met 16 verschillende kruiden

24.50 €/kg.

Kalfsblanquette met zilveruitjes

17.00 €/p.

Artisanale kaasschotel 16.75 € pp. (275 gr. per persoon)
Wij voorzien een ruim assortiment aan artisanale en geafﬁneerde kazen uit Frankrijk, Spanje, Italië en België
op basis van koe-, geit- en/of schapenmelk.
Versierd met een druiventros, dadels, vijgen, abrikozen, rozijnen en notenmengeling.
De schotel wordt voorzien van huisgemaakte ovenverse broodjes:
wit en bruin stokbrood, noten- en briochetoast, amandel- en vijgenbrood, rozijnenbroodjes,....
* Wijnsuggestie wit : Nieuwe mooie wijnen uit Béziers, Frankrijk “Davide“. Een eigen creatie van onze
leverancier/oenoloog, waar hij letterlijk grote kwaliteit wil brengen aan een lage prijs. 8.25 €/ﬂes.
* Davide blanc is een licht aromatisch, verfrissende witte wijn met een subtiele fraîcheur en een dankbare mineraliteit in de mond. Licht
fruitig karakter. Sauvignon blanc (70 %), Ugny blanc en Colombard.

* Wijnsuggestie rood : Davide rouge is een Bordeaux/Rhône stijl gemaakt van twee diverse Merlot, bijgevijld met een sappige
Syrah, verstevigd door geconcentreerde Carignan, afkomstig van 70 jaar oude wijngaard.
De bedoeling blijft een vlot drinkbare wijn met zeer veel karakter.

* Biersuggestie : Ons eigen huisgemaakt bier :
’Lo’ots blond : 1.80 €/ﬂ. Ook verkrijgbaar in Tripel limited edition 2016 (75 cl) : 6.40 €/ﬂes
Door gul gebruik van de ﬁjnste hoppen krijgt dit bier een pittig en fruitig aroma.
Schitterend als aperitief/digestief, ook lekker bij een smeuïge kaas of een visgerecht met mousselinesaus. Hergisting op ﬂes.

Fijne vleeswarenschotel 17.00 € pp.
Mooi verzorgde schotel met een ruim assortiment aan Italiaanse, Spaanse en unieke Belgische
vleeswarenspecialiteiten: met o.a. Parmaham, Toscaanse ham en salami, Alpenham, Felino, Spaanse
boeresalami, Serranoham, Durocham, Milanosalami, Venkelsalami, assortiment vleeswaren en delicatessen
van kleinschalige Belgische varkensboeren, paté’s, eendeborst, kippeﬁlet,.... Deze schotel wordt afgewerkt
met verschillende soorten groentescheuten en fruitsoorten, begeleidende mosterd, aperitiefstokjes en diverse
huisgemaakte broodjes.

Voor de zoetebekken
• Onze ijsfiguren & ijstaarten :
• Lieveheersbeestje, vanille/framboos, 23.45 €/taart, 6p.
• Schildpad, vanille/straciatelli, 23.45 €/taart, 6p.
• Kabouter, verschillende smaken, 32.50 €/10p.
• Egel, vanille/chocolade, 23.45 €/taart, 6p.
• Ijslam, vanille/aardbei, 30.00 €/taart, 10p.
• Chocolata, vanilleroomijs, chocoladeijs
• Fraisette, amandelroomijs, aardbeisorbet
• Rio, Vanille roomijs, framboos- en passievruchtsorbet
Al onze ijstaarten zijn aan 3.60 €/persoon (6-8-10-12 pers.)
• ijs en sorbet in liters vanaf 7.50 €

Café Gourmand,
zoete zaligheden voor bij de koffie
4.80 € pp.
• bestaat uit een 4-tal luxueuze
kleine gebakjes op basis van chocolade en fruit,
volgens marktaanbod

Ons seizoensgebak
• Green Easter,

Biscuit, crème van witte chocolade
en interieur van appeltjes

22.40 €/taart, 6 p.
• Red Mojito,
Frambozencrème met ivoire en muntinterieur

22.00 €/taart, 6 p.
• Suzette,
Sinaaseppel en caramel met pannekoekjes

14.60 €/taart, 4 p.
• Lemoncello,
Citroen mousse met Lemoncello, banaan mousse

20.50 €/taart, 6 p.
• Monaco,

VOOR BIJ
DE KOFFIE

Rabarber en frambozenmousse op madeleinebiscuit

21.25 €/taart, 6 p.
• Californië,
Marsepeinmousse met appel/perzik/abrikooscompote
en crunchybiscuit

21.25 €/taart, 6 p.
• Pinky,
Granaatappel met nougatcrème

22.00 €/taart, 6 p.

Aperitieven :

NIEUWE COLLECTIE WIJN

-Prosecco Coste Petrai, Veneto, Italië : 13.50 €/fles
Mooi bloemig karakter, typisch voor Prosecco. Zachte pareling en zeker niet te zoet, daar houden we van! Een echte aanrader.

-Champagne Michel Decotte, Grand Cru, Brut Classic, Frankrijk : 37.50 €/fles
Biologisch gemaakte Grand Cru uit Mailly Champagne, Een 100% Grand Cru, samengesteld uit 80% Pinot Noir en 20% Chardonnay druiven. De kleur is licht, wit goud en wordt
gebroken door de levendige en zeer fijne bubbels. De smaak is zacht, rond, elegant en je proeft heel veel fruit..Heerlijk

Witte wijnen :
Frankrijk :
-Trois Maison, Sauvignon blanc, Sémillon, Bordeaux, Bio : 19.70 €/ﬂes
Elegante witte Bordeaux in biodynamie. Sauvignon op zijn best met mooie fraîcheur, aangevuld met Semillon voor ﬁnesse en body.

-Domaine Luzy-Macarez, Macon Village, Bourgogne : 16.70 €/ﬂes
Klassieker uit Bourgogne, rijpe chardonnay met heel subtiele houttoets.

Spanje :
-Vina Oropendola 2012, 100 % Verdejo, Rueda : 11.50 €/ﬂes
Een heerlijke wijn met licht gele kleur. Krachtige smaak, droog, met goede zuren, ﬁjne bitters, grapefruit, goede lengte. Zeer interessante en aantrekkelijke wijn.

-Torre Solar, Macabeo, La Mancha : 9.10 €/ﬂes
Mooie Macabeo uit het Spaanse binnenland, mooi fris gemaakt, rijping ’sur lie’.
Toetsen van rijpe ananas, citroen en limoen in de neus en mond met een lange minerale afdronk.

Portugal :
-Casa do Valle, Vinho Verde, Grande Escolha 2012 : 14.55 €/ﬂes
Onweerstaanbaar mooie Vinho Verde van Alvarinho, Uiterst expressief met ﬂorale aroma's, rijp citrusfruit samen met grassige toetsen, ﬁjne perzik. In de
mond krijgen we een veelvoud aan fruit, medium body, een zachtromige textuur. In de afdronk geven de zeste van citroen, de mineralen elkaar een innige zoen.

-Quinta das Maias, Dao : 13.10 €/ﬂes
Authentieke wijn uit Dao, rijpe citrustoetsen en granny smith in de neus met een bloemig aroma. Karaktervolle, rijpe wijn. Fris in de mond.

Oostenrijk :
-Weszeli ’Langenlois’, Grüner Veltliner, Kamptal, : 14.50 €/ﬂes
Biologische topproducent uit Oostenrijk, gastronomisch glas wijn met veel spanning.
Uitgesproken neus met typische Grüner Veltliner kruidigheid, geur van citrus en vooral groene appel, zeer aromatisch.
Ook ﬂoraal met ﬁjne geroosterde toetsen. Evenwichtige zuren, subtiel aards, zeer ﬁjn met een licht zoetje en vooral zeer uitnodigend om te consumeren.

-Weingut Herbert Zillinger, Vogelsang, Niederösterreich : 24 €/ﬂes De Mont Damnés uit Oostenrijk
Een zeldzaamheid in deze prijsklasse! Sauvignon blanc met de klasse van “Les Monts Damnés“ in Sancerre.
Pompelmoes, vlierbloesem en ﬁjne groene kruiden. Een feest voor de wijnliefhebber.

Italië :
-Nals-Margreid Chardonnay, cru Margreid 2013, Alto-Adige : 19.75 €/ﬂes
Is de fusie van twee wijnhuizen Nals en Margreid die de handen hebben samengeslagen om een meer vooruitstrevend project te starten.
Hun wijnen beschikken over een fantastische dosis ﬁnesse en worden steeds beïnvloed door de hoogte van de wijngaarden, 600 tot 800 meter boven
de zeespiegel (koelere nachten en aldus een betere rijping). Hun wijnen dragen het handschrift van supertalent Harald Schrafﬂ (33 jaar), nu al een
oenologieicoon binnen Italië. Steeds gebrandmerkt door de terroir en met een mooi signatuur welke we kunnen omschrijven als “verleidelijk en
klassevol”. Wijnen met grote energieke kwaliteit van een grootmeester Verbazend mooi en mollig. Droog.

-Tenuta Sant’Antonio Soave Classico Fontana 2015, Veneto : 13.30 €/ﬂes
Deze Soave is intens geurig en fris met aroma’s van appel en peer. Juist door een beperkte opbrengst per hectare is de wijn niet dun en waterig
maar vol en vettig met zelfs een klein botertje in de smaak.

Nieuw-Zeeland :
-Mayﬂy, Marlborough : 12.50 €/ﬂes
Een jeugdige en heerlijke rijpe Sauvignon met prominente toetsen van asperges, rijpe perzik en exotisch fruit in de neus. Mooi en heerlijk
knapperig met een uitstekende natuurlijke zuurgraad en een lange afdronk met aangename citrustoetsen. Toch rond met veel structuur.

België :
-Pietershof - Pinot Gris - 2016 : 16,60 €/ﬂes
Lichtgele wijn met minerale aroma’s van perzik, abrikoos en acacia. Zachte aanzet, lichte toets van hazelnoot met lichte zuren.
Lange minerale afdronk. Belgische wijn met Italiaanse allures.

EN OM TE GENIETEN

Aperitieven :

-Chant d'Eole - Rosé Brut, België : 25.50 €
De bijdrage van de Pinot Noir en de Chardonnay geeft deze cuvée haar fruitig aroma en mooie, lichtroze-oranje kleur.
Deze delicate en verfijnde wijn is een streling op de tong.

Rode wijnen :
Frankrijk :
-Trois Maison, Merlot-Cabernet-Sauvignon, Bordeaux, Bio: 19.70 €/fles
Rijke, uitgebalanceerde wijn met zachte tannines en een neus van rijp rood fruit. Hij is robijnrood van kleur met een medium full body. De wijn
biedt rijke smaken van pruimen, bramen, cassis en kruiden. Mooi uitgebalanceerd, soepel en toch lange afdronk.

-Les Vignerons d’ Estezargues, Cuvée des Galets, Côtes-du-Rhône : 10.50 €/fles
Zachte en fruitige wijn uit de zuidelijke Rhône (Châteauneuf-du-Pape), niet gefilterd om alle natuurlijke aroma’s in de wijn te houden.

Spanje :
-Clos del Mas 2013, Priorat : 20.25 €/fles
Deze Spaanse klepper heeft uitbundige aroma's van rijp fruit, die na het walsen verrijkt worden met houtdoortimmerde kruidigheid. In de mond
komt het diepe fruit helemaal op de voorgrond, in een perfecte balans met de zachte tannines en de rijping van Franse en Amerikaanse barriques.

Portugal :
-Perescuma 2011, Alentejano : 11.00 €/fles
Syrah (79%) Alicante bouschet (8%) Cabernet sauvignon (5%) Tempranillo (8%) Druiven afkomstig van een single vineyard estate. Zeer
goede selectie van beste druiven. Alcoholische gisting in temperatuur gecontroleerde inox vaten (zeer moderne bodega!): Na de fermentatie
wordt 12% van de wijn geouderd op Franse eiken vaten gedurende 12 maand. Vaten 60% nieuw en 40% gebruikte. Robijnrode kleur met
aroma's van aardbeien en kieken en een vleugje kruidigheid. Rijp fruit siert de aanzet ondersteund door zachte tannines en een aangename aciditeit.

-Colinas Reserva 2010, Bairrada : 17.50 €/fles
Touriga Nacional, Cabernet Sauvignon, Merlot, 8 maand lagering op Franse eiken vaten. Sterke paarse tinten, met tonen van rijpe zwarte
vruchten (bosbessen, pruimen). De neus wordt verrijkt door rokerige aroma's. Het is een volle en volumineuze wijn. Zijn goed gedefinieerd
tannines bieden grote verouderings potentieel. Zeer elegant aroma met tonen van wilde bessen, donkere chocolade en licht pittig.
Ook verkrijgbaar in Magnum en van jaartal 2009 (tot einde voorraad) en nadien 2010.

Oostenrijk :
-Weinhof Bauer, Hochacker, Blaufränkisch : 16.10 €/fles
Mooi geconcentreerde biologische blaufränkisch. Zuiver en elegant rijp zwart fruit met kruidige toets. Komt van de beste wijngaarden in de cru.

Italië :
-Schola Sarmenti, Critèra, IGT Salento 2015, Puglia : 14.20 €/fles
Deze wijn is gemaakt van de Zuid-Italiaanse Primitivo. Robijn-rode kleur. Zeer aangename fruitige neus van oa. rijpe aardbei.
Evenwichtig in de mond. Een zeer aangename zachte wijn.

-Vite Colte Barbera d’Asti, Rosso Fuoco, Piemonte : 12.65 €/fles
Expressieve, pittige barbera uit Noord-Italië. Krokante cassis, mooi op het fruit gebasseerd. Intense fruitsmaak met een levendige pure afdronk.
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“Restaurant bij u thuis”
verzorgt bij u thuis
een barbecuefestijn van aperitief tot koffie
Wij zorgen voor een verfrissend aperitief :
RoomeR (aperitief op basis van vlierbloesem) met droge schuimwijn vergezeld van een
kalkoenmerguezspiesje met perzik en enkele koude hapjes.
Nadien neemt u plaats aan tafel voor het barbecuefeest.
Wij serveren u volgende gerechten :
Papilotte van Noordzeevis en zeevruchten met fijne groentjes,
tomaat en tuinkruiden
~~~~
Mixed-grill van vlees zoals kippenfilet, kasslerrib,
speenvarkenworst, Texellamskroon, zomerhert Cervena,
Holstein lendebiefstuk, eendenborst, speenvarkenrug, kalfsrug,
varkenshaasje Pata Negra,....
met een uitgebreid saladebuffet, aardappelen in schil met kruidenboter
en aangepaste warme en koude sausjes
~~~~
Dessertbuffet geserveerd met Nespresso koffie
Bij het menu staan wij in voor de bediening en
schenken wij u een aangepaste witte en rode huiswijn.
Deze formule bieden wij u aan
voor de prijs van 58.10 € / persoon
BBQ-afhaalpakket excl. dranken :
26.80 €/persoon

Maandmenu mei ~ juni
Iedere maand stellen wij u een nieuw gastronomisch menu voor
om af te halen voor slechts 39.00 € (4-gangen*) of 28.50 €/persoon (3-gangen)
Graag minstens 2 dagen vooraf bestellen.
Asperges, waterkers, gerookte paling, gerookte ganzelever,
bavarois van Brusselse kaas
----’Chuletero’ van Ibericovarken, korstje van brokkelkaas en groene kruiden,
geconfijte aardappel, tomatencompote
----* Asperges gepaneerd met pecorino, gebakken zeebaars,
groene olie, mousseline en moutbrood
----Groene appel, passievrucht, aardbei/framboos,
gepofte rijst en witte chocolade
Alle voor- en nagerechten zijn reeds op onze borden geschikt

Maandmenu juli ~ augustus ~september
Iedere maand stellen wij u een nieuw gastronomisch menu voor
om af te halen voor slechts 39.00 € (4-gangen*) of 28.50 €/persoon (3-gangen)
Graag minstens 2 dagen vooraf bestellen.
Zuiderse fregola met salsa van kerstomaten, olijfolieijs,
makreel met gerookte verse kaas
----* Gegrilde zeetong, risotto van bloemkool,
crèmeux van krab, jus van prei en kamille
----Kalfsfilet op lage temperatuur gegaard, mostarda di cremona, kruidenkroket
----Cassis, yoghurtschuim, streusel, geitenkaassorbet
Alle voor- en nagerechten zijn reeds op onze borden geschikt

ORIGINEEL
CADEAU

Waarom geen cadeaubon?
• Verras uw beste zakenrelaties, familieleden of
vrienden met een uniek en origineel geschenk.
• Een gastronomisch cadeau-etentje:
ons leuk trio 28.50 € pp.
• Een zelf samengestelde geschenkmand:
wij hebben een ruime keuze aan unieke delicatesse
producten o.a. wijnen, likeuren, koffie, confituren,
huisgemaakte pralines, hartige hapjes, ...

Wij kunnen ook instaan voor privé kookworkshops
(lessen) op locatie
Bel ons voor meer info.
Wij verzorgen al uw feesten op maat.

Wij bieden de communicanten een aandenken aan, aan hun mooie dag.
Prijzen geldig tot volgende uitgave.
Prijzen kunnen onderhevig zijn aan marktschommelingen
en kunnen daardoor soms wijzigingen ondergaan.
Gelieve tijdig te bestellen.
Wij verhuren ook springkastelen, tenten en alle toebehoren.
Andy Baert
Antwerpsesteenweg 2 - 9080 Lochristi
Gesloten op dinsdag en woensdag
Tel. 09 356 86 12
www.restaurantbijuthuis.be info@restaurantbijuthuis.be

