
Valentijnsbrunch : 52€/2 pers
inclusief chocoladen valentijnsverrassing (Tijdig bestellen graag.)

Leveringen in Lochristi zijn gratis.
Dit omvat : 

mini boterkoekjes, tafelbroodjes, brioche 
broodje, suikerbrood en rozijnenbrood, 

broodbeleg zoals kaasassortiment en fijne 
vleeswaren, sneetjes gerookte zalm, 

boter, confituur, choco, honing, eitje met 
gerookt spek, stuk vers fruit, granola, 
yoghurt met rode vruchten coulis en 

speculooscrumble, 
koffie of  thee, koffieroom, vers fruitsap,   
valentijnsdessertje matsiro : mousse van 

framboos, crèmeux van litchi, 
amandelbiscuit; 

warm gerecht : océaanpannetje met 
kreeftenbisque, garnaal, zeebarbeel en

 sint-jacobsnootje

Valentijnsbrunch met cava +&+: 61€/2 pers  
Tevens ook kinderontbijt te verkrijgen. (op aanvraag).

Valentijnsweekend 13 & 14 februari 2021

Love Foodbox : 112€/2pers.
Een lekker menu voor een romantisch valentijnsdiner

 inclusief  boeket bloemen en fles bubbels, Cava +&+ of  Bellini Peach
*Hapjes; 

-komkommer, munt, platte kaas, cacao, gerookte paling
-tartare obsiblu-garnaal, appel en koolrabi, koude bieslooksabayon

-carpaccio van sint-jakobsnootje, varkenspoot, balsamico
- - - - - 

*Gebrande skrei (lovefish), basmatirijstcrème, jus van oester,
 jonge paksoi en gemarineerde spinazie

- - - - - 
*Licht gerookte jonge duif, rode bietjes, spitskool, ratte aardappel,

 studentenhaver en jus met zoete ui 
- - - - - 

*Witte chocolade, hibiscus- en frambozencrèmeux, mousse van vanille
en witte chocolademoussemet een kern van pepermunt

Bij het menu voorzien wij telkens een gedetailleerde handleiding, 
zo kan het keukenprinsesje zich nu eens laten verwennen door haar keukenpiet.

Kaasschotel : 58.00 €/2pers. 
inclusief  valentijnsdessert matsiro en fles aangepaste wijn

Artisanale kaasschotel met fruit, noten en assortiment van broodjes  

Proeverij Europese oesters :
Kan je niet kiezen tussen de verschillende soorten Europese oesters? Geen nood, in dit mandje 
vind je een kleine selectie, zodat je ze één voor één aan een proeftest kan onderwerpen.
2x Fine de Claire uit Frankrijk
2x Oesterij Special uit Nederland
2x Wild Atlantic uit Ierland

Smakelijk : 15,95 €/mand, geopend

Cantalric 
- Seigneur de Miramont - 

Wit
  Frankrijk - IGP Aude Coteaux de 

Miramont

Gerecht : harde en gerijpte kazen,
 schaaldieren, zeevruchten

Deze wijn met een lichtgele kleur 
en groene reflecties biedt tonen 

van wit vruchtvlees en 
acaciabloemen. De smaak geeft 

een soepele aanzet die de frisheid 
en lengte van deze wijn onthult. 

7,25 €/fles
Ook verkrijgbaar in rood.

Night Orient

Bellini peach
Venetië, Italië 
Alcoholvrij
Laat je verleiden door de 
Venetiaanse Night Orient Belini
mocktail zonder alcohol met 
ongeloofelijke, frisheid en zachte
perzikaroma’s. Schenk hem koel 
en geniet met volle teugen!

8,95€/fles
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