MENU
POP-UP TERRASKAART
8/5/21 - …. VOLLEDIGE HEROPENING
Tapas : Goujounettes met verse tartaar

€16 TAP

Tapas : Kroketjes Secreto 07 – 6 stuks - limoen/dip

€18 TAP

Tapas : Grijze garnaalkroketje – 6 stuks – citroen / tartaar / peterselie

€18 TAP

Nacho cheez – doritos – oud Brugge – avocado – zure room – chili

€14 TAP

Noordzee-mosselen Bouchot Morriseau 600 GR– op wijze van onze chef

€20 VG

Asperges witte – langoustines/kwartel-ei/ /beurre blanc

€27 VG

“special” dit gegerecht Sturgeon Caviar Oscietra Royal White label 10 gr

€47 VG

Baby Kreeft Baby Canner Canadees (350 -400 g geheel) Bellevue/kropsla

€39 VG

Garnaalkroket –peterselie / citroen / handgepelde garnaal 2 st/3st.

€20 VG/€30 HG

Carpaccio van Rund Chianina – bindsla – parmezan – pesto

€21 VG/€29 HG

Zeebaars -asperges/citroengras/kreeftenjus/zeekraal

€26 VG/€39 HG

Tartaar van Rund – Butcher’s Selection – garnituren
Noorse kreeft (700/800 g) – gegrild op wijze van de chef

€23 HG
per 100 g €9 HG

Noordzeetong vers (450 GR) – meunière/boter/peterselie/citroen

DAGPRIJS

Lamskroontje -kruidenkorst/porto/shitaké/mangetouts

€36 HG

Vol-au-vent – vidé / champignon / gehaktballetjes / waterkers

€24 HG

Vol au-vent Keukenhof – vidée / idem maar met Kalfszwezeriken

€ 32 HG

Chateaubriand - Limousin 350g

€26 HG

Filet pur Black Aberdeen - 280 g

€34 HG

Cote a l’Os – 2 personen Dry AGED - Luc Delaet Butcher’s Selection
Entrecôte – p persoon Dry AGED - Luc Delaet Butcher’s Selection

pp

€ 52 HG
€ 45 HG

SUGGESTIES

[Typ hier]

Rabarber – aardbei/crumble/mascarpone

€11 DES

Dame Blanche – vanilleroomijs / warme chocoladesaus

€ 10 DES

Crème brûlée classy “Keukenhof”– vanille uit Madagascar

€ 10 DES

Coupe Aardbei – vanilleroomijs/aardbeien/coulis

€14 DES

Café Glacé – vanille- en mokka-roomijs – espresso koffe

€10 DES

Chocolademousse – crumble/poeder van chocolade

€10 DES

SIDE DISHES
SAUS
Peperroomsaus
€3,00
Champignonroomsaus €3,00
Kruidenboter
€3,00
Verse Béarnaise
€4,00

GROENTEN
Mix slaatje
€4,00
Warme seizoensgroentjes €5,00
Tomatenslaatje
€4,00

BESTE KLANT :
1 rekening per tafel
Max 4 verschillende gerechten per tafel, om het mogelijk u tijdig te bedienen.
Menu enkel verkrijgbaar per tafel, liefst op reservatie.

AARDAPPEL
Verse friet
€3,00
Aardappelpuree €3,00
Gepofte aardappel €3,50
Aardappelkroket €3,50
Gratin aardappel €4,00

MENU
MENU VAN DE CHEF
01/04/21 - 30/06/21
Hapjes (3) inclusief bij het aperitief
Voorgerecht(en)
Handgepelde garnaal(1)
Witte asperges/hoeve-ei/beurre blanc
***
Zeebaars lijngevangen (2)
Groene asperge/citroengras/jus van kreeft/zeekraal
***
Hoofdgerecht
Lamskroontje
Kruidenkorst/lente-ui/aardappel/shitaké/mangetout/porto
***
Dessert
Rabarber
Tiramisu/aarbei/mascarpone
€ 65.00 pp voor de 3-gangen menu (met VG 1)
€ 80.00 pp voor de 4-gangen menu (met VG 1 & 2)
Wenst u liever vis als hoofdgerecht, vraag dit gerust na bij uw kelner en we voorzien een
stukje vis voor u !
Dit menu is enkel verkrijgbaar per tafel.

