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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.
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.
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 ...

Pasen
Maandmenu april

Lente
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 3 dagen vooraf bestellen.

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 3 dagen vooraf bestellen.

Gemarineerde zeebaars met Belgische saffraan,
crème van eigeel, radijs, augurk en nieuwe aardappel
----*Parmezaansoep met pancetta en erwten,
gegrilde zalmforel
----Lamsschouder in pancetta met asperges,
pesto van erwtje met groene kruiden,
rode wijnjus, algenkroepoek
----Dôme van mango,
passievrucht en yuzu met witte chocolade

Risotto van Belgische asperges en bloemkool,
gemarineerde wilde zalm, espuma van geitenkaas en
hazelnootcrumble
----Brandade van kabeljauw
en Noordzeegarnalen,
mergpompoen en peterselieolie, limoensaus
----Kalfszwezerik, zwarte look, tomaat,
doperwtjes, uien choucroute
----Balsamico-aardbeien,
roomijs, ruby chocolade

Alle voor- en nagerechten
zijn reeds op onze borden geschikt

Alle voor- en nagerechten
zijn reeds op onze borden geschikt

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

Een smakelijke ontdekking

Hapjesbord :
•opera van zalm, crèmeux van basilicum
•crunchy shushi, avocado, homemade ketchup
•meergranenbiscuit, mousse van eend, rood fruit, copa
~~~~~~
Tarbot,
gegrild, tuinboontjes met asperges en lenteui, brokkelkaas, suikersla en mousseline
~~~~~~

Agnusbeef 4 weken gerijpt,
crème van ui, millefeuille van provençaalse groentjes
~~~~~~

Groene appel,
flan caramel, cider, appelgazpacho

Prijs per persoon : 30.00 €, 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 14.50 €/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 :
•opera van zalm, crèmeux van basilicum
•crunchy shushi, avocado, homemade ketchup
•meergranenbiscuit, mousse van eend, rood fruit, copa
~~~~~~
Rode poon,
in tartaar, citrus, zomerse tomatenmix, burrata, dashi bouillon, panchetta magro
~~~~~~

Schelvis,
beurre blanc van oester, asperges, groene doperwtjes, pesto van daslook
~~~~~~

Brasvar varken,
wang, flan van wortel en citroen, gepofte quinoa; haasje, zoete aardappel, groene asperges; rilette, buikspek, gelakt
~~~~~~
Ijsgekoelde lekkernij,
caramel, framboos, meringue

Prijs per persoon : 36.50 €, hapjesbord : 4.80 €

Gastronomische geneugten
Hapjesbord :
•opera van zalm, crèmeux van basilicum
•crunchy shushi, avocado, homemade ketchup
•meergranenbiscuit, mousse van eend, rood fruit, copa
~~~~~~
Carabinerosgarnaal,
à la royale, pistache, haringkaviaar, ganzelever
~~~~~~

Sint-Jacobsnootje,
mousseline gerookte aardappel, gepocheerd ei, jonge spinazie, gebakken ui
~~~~~~

Koningsbaars,
verse tuinkruiden, fregola, chorizo, jus van sperziebonen
~~~~~~

Kapoen,
wortel, asperges, aardappel met ricotta, tomaat, dragon, kroket van witte truffel en eendelever
~~~~~~

Citroen,
witte citruschocolademousse, sorbet bloedappelsien, cocos/citruscrumble

Prijs per persoon : 43.50 €, hapjesbord : 4.80 €

Onze koude schotels,
• Koude schotel met heerlijkheden van vis 31.95 € 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 28.95 € pp.
Schotse zalm met witte of groene asperges, makreel met zwarte peper, gerookte zalm, kabeljauw 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 36.00 €/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.
* Wijnsuggestie wit : Ribeiro Santo, Pinha 2018, Dao, Portugal : 7.60 €/fles
Heldere kleur, aroma's van tropisch fruit en citrus, In de mond heeft het een levendige, goed uitgebalanceerde zuurgraad met een droge en lange afdronk.

* Wijnsuggestie rood : Ribeiro Santo, Pinha 2017, Dao, Portugal : 7.60 €/fles
Robijnrode kleur, aroma's van bosbessen en frambozen, in combinatie met hints van dennennaalden. In de mond opnieuw bessen, goede zuren en fijne tannines.

Gourmetschotels

(min. 3 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 zongedroogde tomaat,
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 pompoen
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 wit : Ribeiro Santo, Pinha 2018, Dao, Portugal : 7.60 €/fles
Heldere kleur, aroma's van tropisch fruit en citrus, In de mond heeft het een levendige, goed uitgebalanceerde zuurgraad met een droge en lange afdronk.

* Wijnsuggestie rood : Ribeiro Santo, Pinha 2017, Dao, Portugal : 7.60 €/fles
Robijnrode kleur, aroma's van bosbessen en frambozen, in combinatie met hints van dennennaalden. In de mond opnieuw bessen, goede zuren en fijne tannines.
:
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Eénpansgerechten om af te halen

(min. 5 dagen vooraf te bestellen)

Gentse waterzooi van kip

12.50 €/p.

Paëlla met kip, schaal- en schelpdieren en rode poon

15.50 €/p.

Waterzooi van tongschar, mosselen en fijne groentensnippers in romige kruidensoep

17.50 €/p.

Stoofpotje van lamsvlees met lente groenten en Gueuze

16.50 €/p.

Bouillabaise van Middellandse Zeevis en Noordzeekreeftjes met saffraan en rouïllesaus

19.50 €/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

23.75 €/p.

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

24.75 €/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

40.50 €/kg.

Kalfsblanquette met zilveruitjes

17.00 €/p.

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, Polderlanderham, gebraisseerde entrecôte Holstein,......
vergezeld van enkele soorten artisanaal brood, mosterd,...............

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,....
* Wijnsuggestie wit : Ribeiro Santo, Pinha 2018, Dao, Portugal : 7.60 €/fles
Heldere kleur, aroma's van tropisch fruit en citrus, In de mond heeft het een levendige, goed uitgebalanceerde zuurgraad met een droge en lange afdronk.

* Wijnsuggestie rood : Ribeiro Santo, Pinha 2017, Dao, Portugal : 7.60 €/fles
Robijnrode kleur, aroma's van bosbessen en frambozen, in combinatie met hints van dennennaalden. In de mond opnieuw bessen, goede zuren en fijne tannines.

* Biersuggestie : Ons eigen huisgemaakt bier :
’Lo’ots blond : 1.85 €/ﬂ. Ook verkrijgbaar in Tripel limited-edition 2019 (75 cl) : 6.50 €/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.

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.
• Extra : verse seizoensfruitsla, 1 €/persoon (ongeveer 100 à 125 gr/persoon)

• 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 €

• Ons seizoensgebak
1 persoonsgebak of taarten van 6-8-10-12 personen
vraag naar onze keuze van de maand

• 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

VOOR BIJ
DE KOFFIE

Aperitieven :

NIEUWE COLLECTIE WIJNEN

-Prosecco Coste Petrai, Veneto, Italië : 13.90 €/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 : 40.50 €/fles
Biologische Champagne uit Mailly, samengesteld uit 80% Pinot Noir en 20% Chardonnay druiven. De kleur is licht, wit goud met levendige en zeer fijne bubbels.
De smaak is zacht, rond, elegant met heel veel fruit. Heerlijk.

-Weingut Braunewell, Essenheim, Rheinhessen, Duitsland : 19.30 €/fles
Schitterende parelwijn. Zachte fijne belletjes met afgewisseld tonen van citrus en rijpe appel. Heerlijk licht, mineraal en levend in de mond.

Witte wijnen :
Frankrijk :
-Domaine de La Paleine, Saumur ’Impromtus’ Chenin blanc : 16.55 €/fles
Licht gele kleur met een delicate fruitige neus. Zacht maar toch vlezig in de mond en eindigen met een frisse afdronk.

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

-Domaine Pascal Bellier, Cheverny, Loire : 12.05 €/fles
Blijft één van onze belangrijkste paradepaardjes. De kwaliteit van Sancerre, maar dan wel uit Cheverny ! 80% Sauvignon, 20% Chardonnay

Portugal :
-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.

-Sao Lourenço, Bairrada : 10.00 €/fles
Deze citrus-gele wijn onthult een jong aroma van tropisch fruit zoals passievrucht en ananas. Sauvignon blanc, Chardonnay en Arinto.

-Fundaçao Eca de Quieroz, Tormes, Baiao : 10.50 €/fles
Een typische Vinho Verde. Een opwekkende wijn met intens florale tonen van appel, peer, citrus en tropisch fruit. Opvallend zacht en fris en een fruitige afdronk.

Oostenrijk :
-Weszeli ’Langenlois’, Grüner Veltliner, Kamptal, : 14.50 €/ﬂes
Biologische topproducent uit Oostenrijk. 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 Andreas Ziniel, Seewinkel, Burgenland : 12.35 €/ﬂes
Welschriesling, Sauvignon blanc en Gelber Muskateller.Mineraal droge en expressieve wijn met een licht karakter. Notities van vlierbloesem en pompelmoes. Heel lekker, zeer toegankelijk.

Italië :
-Az. agr. Petrucco, Friulano, Colli Oriental del Friuli, Alto-Adige : 17.45 €/ﬂes
Prachtige wijn met typische Friulaanse accenten zoals amandel, ﬁjne bitterheid en complexiteit. Mondvullend, fel ondersteund door een massieve mineraliteit.
Geserveerd bij ceviche, schaal- en schelpdieren. Dit is topgastronomie.

-Tenuta Sant’Antonio Soave Classico Fontana, Veneto : 13.60 €/ﬂes
Intens geurig en fris met aroma’s van appel en peer. 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.

-Az Vinicola Canoso, Verso Soave Superiore, Veneto : 16.40 €/ﬂes
Dit is letterlijk TOP. Buitengewone verﬁjnde minerale wijn met elegante zuren en een torenhoge bitterheid in de ﬁnale. Discrete ﬁnesse. Na enkele jaren subliem expressief.
Zeer veel wijn voor weinig geld.

-Tenuta Sant’Antonio Scaia Bianca, Veneto : 13.85 €/ﬂes
Licht exotisch en boordevol charme. Speelse zuren en verleidelijk lekker fruit. Als aperitief of bij een complexer gerecht.

OM VAN TE GENIETEN
Spanje :
-Vina Oropendola, 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.

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.

Rode wijnen :
Frankrijk :
-Les Vignerons d’ Estezargues, Cuvée des Galets, Côtes-du-Rhône, Frankrijk : 17.00 €/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 :
-Red Bat, Pinord, Priorat : 16.75 €/fles
Deze Spaanse klepper heeft uitbundige aroma's van rijp rood fruit en peper. In de mond lichte toets van chocolade en fruit, Mooie balans met de zachte tannines en mooie aciditeit.

-Azul y Garanza, Garciano, Navarra : 14.35 €/fles
Graciano en Garnacha.10 maand houtlagering. Top in het seizoen van melklammetjes. De stijl vergelijk ik min of meer met Gigondas of andere Provençaalse, krachtige wijnen.

-Bodegas Nekeas, Vega Sindao tinto Crianza Navarra : 10.80 €/fles
Fris, fruitige kersenrode wijn. Verleidelijk dankzij harmonie tussen fijne eik, fruit (bosbes en aardbei) en de tannines die de mond vullen. Mooie afdronk.

Portugal :
-Sao Lourenço tinto, Bairrada : 10.50 €/fles
Een robijn rode wijn met hinten van violet. Een elegant aroma van rijp zwart fruit en sierlijke tonen van bergamot. In de mond fluwelige tannines perfect in balans met een discrete
zuurtegraad. Simpelweg een elegante wijn.

-Quinta do Filoco tinto, Douro : 10.95 €/fles
Krachtig en rijk en evengoed fijn. Een mooie concentratie van zwart fruit, ondersteund door rijpe, ronde en elegante tannines.

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, 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
met lichte kruidigheid van muskaatnoot, kruidnagel, drop en zoethout..

-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.

-Chianti di Fiorentini San Vito : 14.90 €/ﬂes
Robijn rood van kleur, intens, fruitig en aanhoudend boeket. Harmonieuze, ronde en aangename smaakt met hint van kreupelhout

-Tenuta Sant’Antonio Scaia Rosso, Veneto : 13.85 €/ﬂes
Originele rode wijn, een 100% Corvina. Deze zal je niet vaak treffen. Geen houtlagering. Mooi robijnrood, heeft in de neus ﬂorale aroma’s van rozen en viooltjes. Toetsen van pruimen,
bramen en framboos. In de mond enorm elegant, fris maar ook enorm fruitgedreven, met rode steenvruchten en bessen zoals wilde kersen, rode pruim, framboos, aalbes, braam.
Supersappig van textuur, met zijdezachte en haast onmerkbare tannines. Naar de afdronk toe een licht aardse, minerale toets.

Barbecuefestijn bij U thuis
“Restaurant bij u thuis”
verzorgt bij u thuis
een barbecuefestijn van aperitief tot koffie

Wij zorgen voor een verfrissend aperetief vergezeld van enkele koude & warme hapjes.
Nadien neemt u plaats aan tafel voor het barbecuefeest.
Wij serveren u volgende gerechten :
Papilotte van Noordzeevis, zeevruchten fijne groentjes, tomaat en tuinkruiden
~~~~
Mixed-grill van vlees zoals kippenhaasjes, carcasseworst, Schots lamskroon,
zomerhert Cervena, Holstein lendebiefstuk, eendenborst, speenvarkenrug, kalfsrug,
grillworst Belgasconne, varkenshaasje Pata Negra,....
uitgebreid saladebuffet, aardappelen in schil met kruidenboter,
aangepaste warme en koude sausjes
~~~~
Moelleux van ananas en amandel
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 58.20 € / persoon (minimum aantal persone 20p.)
meerprijs menu met dessertbuffet ipv. nagerecht : 5.50 €/persoon
BBQ-afhaalpakket excl. dranken : 26.90 €/persoon

Zomer

Maandmenu juli ~ augustus
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 3 dagen vooraf bestellen.

Nieuwe haring, mousse van tomaat en dragon, jonge groenten, ricotta di bufala
----Risotto met wortelsap, girolles, zeebarbeel, chorizo
----Geconfijte kalfsheup, crème van pecannoot en pastinaak, eendenlever, nectarines, romanesco
----Crumble, melkchocolade, rood fruit
Alle voor- en nagerechten zijn reeds op onze borden geschikt

Maandmenu 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 3 dagen vooraf bestellen.

Salade van artisjok, jonge spinazie en gepekelde citroen, dressing van appel en limoen, rillette van jonge makreel
----Sockeye zalm, tartare van zomerse tomaat met mergpompoen en krab,
puree van jonge knolseder
----Wilde eend, crème van pecannoot en pastinaak,
eendenlever, nectarines, romanesco
----Purple dessert : braambessen, bosbessen
Alle voor- en nagerechten zijn reeds op onze borden geschikt
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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, ...

AB

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 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

