
NORTHLAAN 6
8400 OOSTENDE

 

BESTELLEN KAN VIA  
INFO@RESTAURANTBOUCQUEZ.BE 

OF VIA
059/ 50 82 04 
0471/ 97 63 26

During these special

times of the year, take

advantage of the

opportunity you have to

spend time with loved

ones, have real

conversations and enjoy

authentic moments. 

Feestfolder 2022-
2023

 
 
 

Speciale openingsuren:
Donderdag 22 & 29/ 12: 9h30 - 18h30

Vrijdag 23 & 30/ 12: 9h30 - 18h30
Zaterdag: 24 & 31/ 12: 9h30 - 17h00
Zondag 25/12 & 1/1: 9h30  - 15h00

Maandag 26/12 & 2/1: 9h30 - 15h00 

CADEAUTIP 

Schenk een cadeaubon aan

jouw geliefden.

Deze bon kan gebruikt

worden in het restaurant als

in de winkel. 



Halve kreeft "belle-vue"
OF 

Rogfilet gevuld met gestoofde groentjes
& beurre-blanc 

Lotte met zachte roze pepersaus &
wintergroentjes

OF
Fazantenborst met gesmoord witloof &

fine champagnesaus 

Chocolade feestdessert
OF 

Charlottine met vanille & framboos
 
 

60,00 / per persoon 

Bestellingen voor kerst kunnen tot

woensdag 21/12

Bestellingen voor Nieuwjaar kunnen

tot woensdag 28/12

Garnaalkroketten - 4,80/ stuk
Kaaskroketten - 3,00/ stuk
Noorse visschotel - 19,00
Gerookte paling met brioche, erwt & crème
d'Isigny - 16,00
Foie gras met kramiek & konfijten - 21,00
Coquilles met vadouvansaus & spinazie -
20,00
Reuze gamba's in de look - 21,00  

Chocolademousse - 7,00
Witte chocolademousse met speculaas - 5,00
Crème brûlée - 7,00
Mignardises voor bij de koffie - 5,00 per
persoon
Ijsdesserts op aanvraag
 

MENU 
Mini garnaalkroketjes (6 stuks) - 9,50
Mini kaaskroketjes (8 stuks)  - 8,00
Goujonettes met verse tartaar (8 stuks) 
 - 11,50
Oostendse oesters - 3,50/ stuk
Warme Oostendse oesters gevuld met
prei & champagnesaus - 4,50/ stuk 
Kabeljauwsalade - 39,00/ kg

Ruim apero-assortiment in de winkel

OM TE STARTEN ...

SOEPEN ...

Tomatensoep met balletjes - 6,00 per liter
Bisque van garnalen - 10,00 per portie
Vissoep volgens huisrecept - 10,00 per
portie

VOORGERECHTEN ...

HOOFDGERECHTEN ...
(ALLE GERECHTEN ZIJN VOORZIEN VAN EEN

VOLLEDIGE GARNITUUR)

Mooie meid 'Ostendaise' of 'Florentine' - 21,00 
Vispannetje met Noordzeevis - 24,00
Lotte met zachte roze pepersaus - 21,00
Navarin van lotte & kreeft - 29,00
Bouillabaisse - 30,00
Bouillabaisse met halve kreeft - 44,00 
Kreeft "belle-vue" OF " a la nage" - volgens dagprijs

Carte blanche vegetarisch  - 18,00

Vol au vent van fazant met bospaddestoelen  -
22,00
Hertenstoofpotje met wintergarnituur - 24,00
Fazantenborst met gesmoord witloof & fine
champagnesaus - 26,00
Hazenrug met wintergarnituur (per 2 personen) - 
 32,00 / per persoon
 OM AF TE SLUITEN ...


