
APERO
12 gemengde warme hapjes

5 mini worstenbroodjes  
apero-box met 

olijven, zongedroogde
tomaatjes, Italiaanse ham,

Felino
 

€ 15,50

€ 6,45
 

€ 13,50

VOORGERECHT
assortiment wildpaté met confis
rundscarpaccio met parmezan 

vitello tonnato met saus en kappertjes
garnaalkroket

kaaskroket
tartaar van rund

€ 3,95 p.p.
€ 4,85 p.p
€ 4,5 / st.
€ 3,5 / st
€ 3,95 /.st.

SOEP
tomatensoep met balletjes 

kwartelconsommé
knolseldersoep met

rivierkreeftjes
 € 18,85 p.p.

€ 14,65 p.p.
€ 12,45 p.p.
€ 13,95 p.p.
€ 16,65 p.p.

WARME SAUS
roze pepersaus

donkere wildsaus
bearnaise 

peperrommsaus
champignonroomsaus

 250ml à €5
500ml à €10

KOUDE SAUS
looksaus

bbq-saus
honing-mosterdsaus

tartaar
curry

150ml à €2
280ml à €4

GOURMET / FONDUE

rundsfondue 
gemengde fondue

gourmet CLASSIC 8 stukjes 
gourmet BURGER 10 stukjes
gourmet CHEF 8 exclusieve

stukjes
 

     1 L / 0,5 L

€  8/€ 4,5
€ 10/ €5,5 
€ 12/ € 6,5

ONZE SIDES

gestoofde peertjes 
gestoofde appeltjes met veenbessen

gestoofd witloof 
spekboontjes 

10 aardappelkrokettten 
20 amandelkroketten
20 hazelnootkroketten
500gr knolselderpuree

500 gr gratin
500 gr gratin met truffel

 

€ 4/2 st.
€ 6 /2 st.
€ 6 /4 st.
€ 8 /4 st.
€ 4,44 /10st.
€ 11/ 20st.
€ 11/20st.
€ 8,20/st.
€ 4,95/st
€ 7 /st

VERS VLEES EN WILD
wagyu entre-cote

entre-cote wit-blauw
 ierse entre-cote dry aged
ierse rib-eye black angus

pata negra rug
secereto iberico

 

reefilet
hertenkalffilet
hazenrug/filet

fazant/filet
parelhoen/filet

eend/filet

OPGEVULDE KALKOEN

opgevulde kalkoen CLASSIC 
opgevulde kalkoen met appeltjes en

veenbessen
opgevulde kalkoen met zwezeriken.

€ 11,5 p.p.
€ 13,5 p.p

€ 16,5 p.p.

READY TO EAT

bereid hertenkalffilet
bereid fazantfilet

bereid parelhoenfilet
bereid eendeborstfilet
bereid hazenrugfilet

bereid opgevulde kalkoenrollade
 

€ 19,9 p.p.
€ 14,90 p.p
€ 12,6 p.p.
€ 9,2 p.p.
€17,50 p.p.
€12,5 p.p

*porties van +/-200 g p.p. voorzien van een sausje
 

WIL JE BESTELLEN?
 

telefonisch: 03 651 81 33 of in de winkel
 

kan tot 17/12 of tot het maximum aantal is bereikt


