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Najaar 2020

Maandmenu oktober :

Maandmenu november :

van 01.10 tot en met 08.11

van 12.11 tot en met 20.12

Iedere maand stellen wij u een nieuw gastronomisch menu voor
om af te halen voor slechts 40.00 € (4-gangen*) of 30.00 €/persoon (3-gangen)
Graag minstens 2 dagen vooraf bestellen.
Hapjespakket van 3 koude hapjes op bord geschikt 4.80€/persoon of 6 hapjes aan 7.75 €/persoon
Tartaar van horsmakreel en gravlax van eendenlever,
pickles van bloemkool
----* Gebakken wijting, pompoen, cantharellen,
jus van strandkrab, kipkrokant
----Roodpoot patrijs op lage temperatuur gegaard, taartje van
champignons en kastanjes, gemarineerd witloof, jus met Madeira
----Appeltaart in glas

Gerookte eend en geconfijte forel, sinaasappelmarmelade,
kruidengelei, shuim van spinazie, cake met dille
----* Gebakken Sint-Jakobsnoten uit Dieppe, mergpompoen, room
van eekhoorntjesbrood, crumble van pompoen
----In olijfolie geconfijte jonge tarbot, gepofte jonge wortels,
gegrilde suikersla, jus van citroen en bieslook
- - - - - liever als hoofdgerecht wild, zie ons lijstje
Koffieganache, macadamianoten, pinda-ijs,
krokante texturen van chocolade
Alle voor- en nagerechten zijn reeds op onze borden geschikt.

• Koude schotels :
• Koude schotel met heerlijkheden van vis 31.95 € pp.

• Slagersplank met Belgische
specialiteiten

17.00 € pp. minimum 4 personen
Breughelplank “deluxe“ met de beste en lekkerste
charcuterie die er momenteel op de markt is met
o.a. : Secreto n°7, wildpaté, Butcher’s spek,
Pastrami, boerenkop Belgasconne, rillette
Belgasconne, potjesvlees, carcasseworst, gekookte
ham Huyze Terroir, vleessla, Vlaemschen coppa,
• Koude schotel met heerlijkheden van vis & vlees 28.95 € pp.
Polderlanderham, gebraisseerde entrecôte
Schotse zalm met witte of groene asperges, makreel met zwarte peper,
Holstein,......
gerookte zalm, heilbot en sprot,
vergezeld van enkele soorten artisanaal brood,
tomaat garnaal, mousse van kreeft en prei, opgevuld eitje met king krabsla,
mosterd en enkele tapas garnituren.
soesje gevuld met slaatje van kip, ovengebakken panchettina, Romaham,
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.
vergezeld van diverse groenten, pasta- en aardappelsalades,
sausjes en tafelbroodjes.

venkelsalami, rundsfilet, kalkoenfilet met Toscaanse kruiden, winterpaté
vergezeld van diverse groenten, pasta- en aardappelsalades,
sausjes en tafelbroodjes.

Gourmetschotels (min. 5 dagen vooraf te bestellen)
• Gourmetschotel met vlees 17.00 € pp.
Gemarineerd varkenshaasje, kipfilet, rundsburger, lamskotelet, cordon bleu, mini worstje met basilicum, eendeborst,
lendenbiefstuk, mini brochette, hertenfilet, eitje met spek
vergezeld van groentjes, koude en warme sausjes, aardappel in de schil, pannenkoekendeeg en diverse tafelbroodjes.

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

• Luxe tepanyaki schotel 31.50 € pp. (min. 4p.)
Voorgerecht : 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, Agnushamburger,
Vergezeld van koude groenteslaatjes, warme groenten om mee te bakken en koude en warme sausjes.
vergezeld van groentjes, koude en warme sausjes, aardappel in de schil,
Nagerecht : dessert van de dag.

Artisanale kaasschotel 17.00 € 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,......

• Racletteschotel 17.50 € pp.
Een assortiment van Zwitserse en Franse raclettekaas met daarbij enkele soorten aangepaste
vleeswaren : salami, grisson, Ardeense ham, Pancetta en Beierse rookham en voorzien van
kapperappeltjes, uitjes, artisjok, salade, tomaat en aardappel in de schil met kruidenboter.
Wij voorzien ook een assortiment van verschillende soorten stokbrood.
• Biersuggestie : Ons eigen huisgemaakt bier :
’Lo’ots blond : 1.85 €/ﬂ. Ook verkrijgbaar in Tripel limited edition(75 cl) : 6.60 €/ﬂes
Door gul gebruik van de ﬁjnste hoppen krijgt dit bier een pittig en fruitig aroma. Hergisting op ﬂes.
Schitterend als aperitief/digestief, ook lekker bij een smeuïge kaas of een visgerecht met mousselinesaus.

Voor de zoetebekken
• 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

• Seizoensgebak
• Huisgemaakte ijsfiguren
& ijstaarten :
vanaf 3.80 €/persoon
(6-8-10-12 pers.)

• ijs en sorbet
in liters
vanaf 9.50 €

Eénpansgerechten om af te halen
Onze eigenwijze klassiekers

Onze wild klassiekers

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

25.50 €/p.

Vol-au-vent van Noordzeevis met pommes duchesse

19.00 €/p.

Bouillabaise van Middellandse Zeevis en
Noordzeekreeftjes met saffraan en rouïllesaus
Waterzooi van tongschar, mosselen en fijne
groentensnippers in romige kruidensoep
Paling(verse, geen diepvries) in ’t groen met
16 verschillende kruiden

19.50 €/p.
17.50 €/p.

40.50 €/kg.

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

25.75 €/p.

Fazant, zuurkoolflan, schorseneren, appel, witloof,
pomme dauphines

19.50 €/p.

Wildragout, gevuld appeltje met veenbessen,
knolselderpuree en boschampignons

15.75 €/p.

Hertefilet, jus met zwarte look, bospeentjes,
aardappelmousseline, boschampignons

22.50 €/p.

Kalfsblanquette met zilveruitjes

15.50 €/p.

Gentse waterzooi van kip

12.75 €/p.

WIJN COLLECTIE najaar

Varkenshaasje Iberico met pickelsaus

19.00 €/p.
.

Zie website

“Restaurant bij u thuis“
a

Laat je verwennen
op een
culinaire middag
met een gastronomisch
6 gangen menu.
In samenspel
met geselecteerde
topwijnen.

Wij ontvangen u graag in „De Maalderij“
Nerenhoek 37, 9080 Lochristi

Voor reservatie tel.: 09/356 86 12
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stelt voor op
22 november 2020,
om 12.00u

TASTE & SELECT

Prijzen geldig tot volgende uitgave.
Prijzen kunnen onderhevig zijn aan marktschommelingen
en kunnen daardoor soms wijzigingen ondergaan.
Gelieve tijdig te bestellen.

Restaurant bij u thuis
Antwerpsesteenweg 2 - 9080 Lochristi
Gesloten op dinsdag en woensdag
Tel. 09 356 86 12
www.restaurantbijuthuis.be info@restaurantbijuthuis.be

