Zondagsmenu’s mei - juni - juli 2019
Zondag 5 mei
Meloensalade met cheese crumbles honing,
jonge kruiden en granaatappel
Lentebouillon met ballekens & letterkens
Saltimbocca “Clamart”
(varkens met Italiaanse ham, salie en pareluitjes)

Soesje met bananenpudding en chocolade

Zondag 12 mei (moederdag)
Viskroketje op Normandische wijze
Erwtensoepje en jonge spinazieblaadjes
Hoevekip bestreken met honing en calvados,
jonagold, oesterzwam, spitskool en witloof
Aardbeitiramisu met muntsnippers
Zondag 19 mei
Kruidencurry met noedels en kip
Aspergeroomsoep met kervelpluksels
Norbelvarkenscarré “Blackwell”
Vanille-ijs “Romanoff” met
aardbei en framboos
Zondag 26 mei
Groene asperges en mimosa-ei op z’n Vlaams
Tomatenroomsoep met ballekens
Rundergebraad “ Stroganoff “ ,lentegroenten
Glaasje condérijst met passievrucht
Zondag 2 juni
Lasagne met ham, suger-snaps & basilicum
Bloemkoolfluweel met broccoliroosjes
Zalmgebraad met kurkuma onder de grill,
mosterdzaadjes-rodepepersaus,
venkelstamppot
of
Cordon bleu, jong groenten en rozemarijnsaus
Dame blanche
* laat bij reservatie weten welk hoofdgerecht je wenst

Zondag 9 juni
Vaderdag
Gegratineerde vissersschelp
Soepje van gele veldwortel, zachte kerrie, bieslook en mascarpone
Kalfsmedaillon, passende groenten en jus
gesterkt door sherry-tuinkerssaus
Rabarbersoepje met citrusgras, aardbei en
vanille-ijs
Zondag 16 juni (Feest op het terras)
Middag
Sangria
Tapasbar / BBQ buffet
IJsbuffet
38,50 euro p.p.
Aalex Vertommen live 13u - 15u
Namiddag
Kids obstakel run
Cocktailbar / Open grill
Wim en Yves vermunicht
DJ & Trumpet live 20u - 22u
Zondag 23 juni
Tonijnslaatje met een Oosterse dressing
Doperwtje in fluweelsoepje van jonge sla
Kalkoen met een sinaas-abrikozenglazuur in
een weelde van fruit en groen
Oreo-pannenkoekentaart
Zondag 30 juni
Vogelnestje met tomatensaus
Preisoepje met rijst en snipperham en kruidenroom
Rosbief in peperkorst, zomers groen en
dragonsaus
Chocolade-ijs met mangoroom

Zaterdag 6 juli

Ibiza sunset dinner all-incl
(zie op achterzijde)
Zondag 7 juli
Aziatisch kippenspiesje met ananas
Tomaten-groentenbouillon met vermicelle
Skirt steak “Choron” met een fris slaatje
Panna cotta van witte chocolade met
passievrucht
Zondag 14 juli
Zalmcarpaccio met watermeloen, yoghurt en
bietjes
Soepje van Parijse champignons
Pladijs met tapastomaatjes op rucola en balsami, krielpatatjes met bladspinazie
of
Lams met tapastomaatjes op rucola en balsami,
krielpatatjes met bladspinazie
Gegrilde ananas met kokosijsje en rhumsaus
* laat bij reservatie weten welk hoofdgerecht je wenst

Zondag 21 juli

Culinaire barbecue & dessertbuffet
(zie op achterzijde)
Zondag 28 juli
Kleurtomaatjes “Caprese”
(mozzarella, basilicum, avocado,korstjes)
Exotische kruidensoep
Saltimbocca alla romana
Perzik uit de oven, vanille-ijs en crumble
gesterkt door perziken-gembersaus
Zondag 4 augustus
Jaarlijks verlof

Donderdag 15 augustus
Warm vis- en vleesbuffet
(Enkel ‘s middags)

Zondag 21 juli 2019
Culinaire barbecue & dessertenbuffet
onder ‘t riet en op het terras

Beste gasten,
Het is terug terrasjesweer! Je kan er elke zondag bij mooi weer terecht voor slaatjes, ijsjes,
snacks en suggesties.

Tapashapjes
Gegrilde horsmakreel en gamba

Zondag 16 juni is er feest op het terras met cocktailbar, barbecue en live optredens en
op zaterdag 6 juli Ibiza sunset dinner all-incl.

Aan de grill en oklahoma

Dorade royale onder zoutkorst gegaard in de oklahoma
Zalm met exotisch aroma

Dikke proficiat voor alle communiekanten en lentefeestvierders en voor de studenten: héél véél succes!!
De zondagsmenu’s (€ 31p.p.) kunnen uitgebreid worden met koffie en pronkgebak (€ 8,80 p.p.).

Zwartpootkip gevuld met jalapeno en mozarella
Kalfslende gemarineerd in yoghurt met munt en miso
Varkenshaas “Norbel”, stroop van porto en framboos
Argentijns ribstuk met zwarte peper en chili

We kijken ook al uit naar de zomervakantie, met op 6 juli Ibiza sunset dinner, op 21 juli onze jaarlijkse
culinaire barbecue en vanaf midden juli, dampende mosselpotjes ... we kijken er al naar uit !

Warme en koude groentjes & slaatjes
Warme en koude aardappeltjes & pasta
Warme en koude grillsausen

		
Jos, Gaby,
			 Stijn en Vanesa

Dessertenbuffet & Koffie
€ 49,50 pp
Drankenforfait (optie)
Cava Val Dollina
Custoza, Monte del Fra, garganege Navarra, bodega Inurrieta, sensaciones
Waters, frisdranken en bieren
€ 20,00 p. volw
€ 6,00 p. kind (3 tot 16 jaar)

		016

Voor de kids

Worstenwiel
Kippenspiesje
Minihamburger
Koude slaatjes
Sausen
Fritjes

€ 20,00

Sangria
Tapasbar / BBQ buffet
IJsbuffet & Koffie
Soave Corte del Sol
Navarra, Bodega Inurrietta sensaciones
Frisdranken en bieren
Ibiza beach dj : Luytenant
62,00 euro p.p.
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Zaterdag 6 juli 2019
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