Geldig vanaf 31 juli tot 31 augustus
Alle gerechten worden afgewerkt afgeleverd met de nodige instructies om op te warmen.
Weekmenu:
incl. 1 fles huiswijn (wit, rood of rosé) per bestelling
Gerookte forel / komkommer / zure room / radijs
Of
Rundscarpaccio /courgette en paprika
--Soepje van broccoli + 6,00 euro per liter
Of
Tomatensoep met balletjes + 6,00 euro per liter
Of
Oosters soepje met kokos, kerrie en scampi + 6,00 euro per liter
--Schartongfilet, jus van witte wijn, mosseltjes, seizoensgroentjes, gebakken aardappelen
Of
Chateaubriand, pepersaus, seizoensgroentjes, gebakken aardappelen
--Bavarois van sinaasappel
Of
Chocolademousse
Prijs per persoon incl. :

kind :
20,00 euro (aangepast gerecht mogelijk)
Volwassene : 35,00 euro
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Stel zelf uw menu samen, gerechten afzonderlijk verkrijgbaar.
Voorgerechten:
Mousse van bloemkool/omelet/ gerookte zalm
Carpaccio van rundsvlees/ courgette en paprika
Gerookte forel / komkommer / zure room / radijs
Tartaar van kalf / truffelmayonaise / appelkapper
Kaaskroket (2 stuks), slaatje van witte kool

€ 12,50
€ 12,00
€ 12,50
€ 14,50
€ 9,00

Soepen:
Tomatensoepje / balletjes
Soepje van asperges
Oosters soepje / kokos / kerrie / scampi

€ 6,00 /liter
€ 9,00 /liter
€ 6,00/liter

Hoofdgerechten:
Schartongfilet / jus van witte wijn / mosseltjes / seizoensgroentjes
Thais stoofpotje / Scampi / rijst
(vegetarisch:€ 12,50)
Lasagne / krab / kreeft
Zalmfilet / Nantua / seizoensgroentjes
Chateaubriand / pepersaus / seizoensgroentjes
Kalfsmedaillon / vleesjus / seizoensgroentjes
Varkenshaasje/ Blackwell/ seizoensgroentjes
Gegrilde entrecôte “black Agnus” / vleesjus / seizoensgroentjes
Bij al onze hoofdgerechten heeft u de keuze uit: Aardappelgratin, voorgebakken frietjes,
gebakken aardappelen of kroketjes
Desserten:
Tiramisu / speculoos
Chocolademousse
Panna cotta
Bavarois van aardbei
Bavarois van sinaasappel

€ 15,00
€ 15,00
€ 19,00
€ 17,00
€ 15,00
€ 16,50
€ 17,00
€ 21,50

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

Per kilo verpakt:
Videevulling
Vispannetje
Stoofvlees
Seizoensgroentjes per portie
Aardappelgratin, voorgebakken frietjes, gebakken aardappelen of kroketjes per portie
Wijnen:
Marquis du Souverein
Cava Gran Duque
Caprioles (Chardonnay, Sauvignon, Vermentino) – wit - Frankrijk
Caprioles (Grenache, Syrah, cinsault) – rosé – Frankrijk
Duque de Sevilla (Garnacha, Tempranillo) – rood – Spanje
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€ 15,00
€ 18,00
€ 15,00
€ 4,00/pp
€ 3,00/pp

€ 6,00
€ 7,95
€ 6,00
€ 6,00
€ 5,50

Koud buffet
Vis
•
•
•
•
•

Tomaatje rijkelijk gevuld met grijze garnaaltjes
In olijfolie gebakken scampi
Gerookte zalm
Gerookte forel afgewerkt met ajuin en peterselie
Vismousse van de chef

Vlees
•
•
•
•
•
•

Vitello Tonato
Gedroogde ham met meloen
Kalkoen met fruit
Rosbief, komkommer, gegrilde paprika
Mozzarella met salsa van tomaatjes
Gevulde eitjes

•

Ruim assortiment aan salades, sauzen, broodjes en boter

Prijs per persoon :

kind :
16,00 euro
Volwassene : 25,00 euro

BBQ pakket 1 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Scampibrochette
Varkenshaasje gemarineerd
Kippenfilet
Saté van gemarineerde balletjes
Entrecôte « Black Agnus »
Pepersaus en Blackwell (op basis van pickles)
Gebakken aardappelen
Ruim assortiment aan salades, sauzen, broodjes en boter

Prijs per persoon :

kind :
15,00 euro
Volwassene : 22,50 euro
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Ontbijtmand « De Notelaar »

2 pistolets, 1 sandwich, croissant, koffiekoekje
2 huisbereide slaatjes
Beleg (kaas, gekookte ham, italiaans gedroogde ham, salami, gerookte zalm)
Zoet beleg
Yoghurt
Hardgekookt eitje
Fruitsap
Dessertje van de chef
Verse fruitsalade
Marquis de Soevereign + 6,00 euro per fles
Cava Gran Duque + 7,95 euro per fles
Prijs per persoon :

kind :
10,00 euro
Volwassene : 20,00 euro

Onze ontbijtmanden zijn enkel verkrijgbaar op zondag en kunnen worden afgehaald om
8.30u of aan huis worden geleverd tussen 8 .30 u en 10.00 u.
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