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Wil je je papa, man of  opa
 in het zonnetje zetten?

Wat dacht je van een heerlijke ontbijt,
 een mister food box om te delen, 

een gastronomisch vaderdagsmenu 3 of  4 gangen
 of  een kaasschotel

Vaderdag ontbijt
met een extra verrassing voor de papa

voor 48.50 €/ 2 personen.

Dit omvat : mini boterkoekjes, tafelbroodjes, brioche broodje, 
suikerkerbrood, rozijnenbrood,.......broodbeleg zoals kaas en 
fijne vleeswaren, ( suppl. sneetjes gerookte zalm 3,5€/100gr.), 

boter, confituur, choco, honing, eitje met spek, 
stuk vers fruit, granola, yoghurt, koffie of  thee, suiker, 

koffieroom, vers fruitsap, dessertje, chocolade, koekjes,......
U kunt dit ontbijt nog verder uitbreiden met tal van producten uit 
onze winkel  zoals een fles cava aan 8,95€ of  proseco, champagne,

alles is mogelijk.

Tevens ook kinderontbijt te verkrijgen. (op aanvraag).
Leveringen in Lochristi zijn gratis.

Graag tijdig bestellen,
 (minstens 3 dagen vooraf)

dit kan telefonisch, of  online.

“RESTAURANT BIJ U THUIS“
Antwerpse steenweg 2, 9080 Lochristi

tel.: 09356 86 12
email: info@restaurantbijuthuis.be

MISTER FOOD BOX 
Delicatessen en gerechten , van apero tot nagerecht.om te delen

voor 64 €/ 2 personen.

*Tapasselectie van fijne delicatessen voor bij het aperitief:
-een mooie selectie aan tapas vergezeld van humus, 

crackers, ham, salami......
*Voorgerecht:

-Huisgemaakte gravad lax zalm, kruidensla met rode ui en guacamole
-Zomerse tomatenmix met burrata en basilicum

-Gaspacho van tomaat, gerookte kabeljauw
*Hoofdgerecht:

-Tartare van Charolais rund, picklenaise, nieuwe aardappelen en bosuitjes,
oude brokkelkaas en gebakken uitjes

-Traag gegaard buikspek, aardpeer, sherrydressing, groene asperges
*Kaasbordje:

met geaffineerde artisanale kazen, noten broodje
*Nagerecht :

Chocoladeboon met kern van karamel en hazelnoot, 
vergezeld van panna cotta en rood snoepfruit 

De gerechten zijn reeds op bordjes geschikt,
 zodat je onmiddellijk kan genieten

Inclusief  een fles (75 cl) ’Lo’ots blond tripel 

Een gastronomisch vaderdagsmenu 
3 gangen of  4 gangen voor 30 €/ personen, voor 40 €/ personen.

Rode poon in tartare, citrus, zomerse nectarines, burrata, 
dashi bouillon, panchetta magro

 - - - - -
         Gegrilde tarbot, komkommer, dragon, 

beurre blanc van oester en amandelmelk
- - - - - 

  Gerijpte angnusbeef, saus met morieljes, jonge wortel, 
aardappel gevuld met ricotta                 

 - - - - -
   Ijsgekoelde lekkernij, 

caramel, rood snoepfruit en meringue

Voor- en nagerecht is reeds op bord geschikt

Kaasschotel met artisanale kazen 
uit 

Frankrijk, Italië, Spanje en België
op basis van koe, geit- en /of  schapenmelk, 

versierd met een druiventros, dadels, vijgen, abricozen, rozijnen en 
notenmengeling.

Voorzien van assortiment ovenverse huisgemaakte broodjes.
Inclusief  een fles wijn en een dessert op bord.

55€  voor 2 personen.
met een extra verrassing voor de papa

NIEUWCONCEPT


	Pagina 1

