Warandemenu
(enkel per tafel)

Oosterscheldekreeft - coulis van paprika - structuren van tomaat - mozzarella
Asperges - paling - groene kruiden - broodkorstjes
Tarbotfilet - lardo - zuring - mosterd
Sorbet of Aquavit
Eendenborst - zuiderse groenten - pesto courgette
Rode vruchten - mascarpone - balsamico - ijs
of

Assortiment kaas (+ € 7)
(Graag de keuze van het nagerecht of kaas bij het bestellen van het menu)

Menu volledig = 6 gangen: € 62 / met passende wijnen: € 92
Menu 4 gangen = zonder tarbot en zonder sorbet/aquavit: € 50 / met passende wijnen: € 73
Bib-menu 3 gangen: € 37 / met passende wijnen: € 55

 Voorgerecht: Oosterschelde kreeft (+ € 4) of asperges - paling
 Hoofdgerecht: eendenborst of zalmfilet met lardo en zuring
 Nagerecht: Rode vruchten - mascarpone - balsamico of assortiment kaas (+ € 7)

In onze menu’s rekenen wij een extra kost aan per wijziging

De Meetjeslandse Tafel
(enkel per tafel, wordt niet geserveerd op zaterdagavond, zondagmiddag en feestdagen ’s middags)

Aperitief keuze tussen : huisaperitief, Cava, porto, sherry, Martini, Gancia, Ricard, Kir of glas wijn
Of bier : Boeleke (huisbier), Augustijn Blond, Donker of Grand Cru, Den Beir Tripel, Duvel, Orval

Tonijn - kruidenkaas - groene asperges - wasabi
of
Gedroogde ham - mozzarella - coulis van paprika - structuren van tomaat
-------------------Asperges - gefrituurd eitje - handgepelde garnalen - sabayon van Augustijn Blond
of
Asperges - paling - groene kruiden - broodkorstjes
of
Cappuccino van grijze garnalen
-------------------Zalmfilet - lardo - zuring - mosterd
of
Eendenborst - zuiderse groenten - pesto courgette
-------------------Crème brûlée van Leute Bokbier
of
Plukverse aardbeien - vanille-ijs - macaron
of
Rode vruchten - mascarpone - balsamico - ijs
of
Assortiment kaas - compote - notentoost (+ € 7)
(Graag de keuze van het nagerecht of kaas bij het bestellen van het menu)

Prijs : € 45 (= hapjes + 4 gerechten). Met een aperitief uit bovenstaande keuze en passende wijnen inbegrepen: € 65.
Of met passende streekbieren in fles van 33 cl (€ 4) of 75 cl (€ 9). Bieren worden apart verrekend.

Deze menu’s en kaart zijn verkrijgbaar van 8 juni t/m 6 juli 2017.
Wij hebben een hart voor de lokale producten uit het Meetjesland en onze provincie, en zijn daarom verkozen als
“Ambassadeur Lekker Oost-Vlaams”. Wij brengen u ieder gerecht met een apart verhaal.

