
      

      
- warme hapjes (mix van 12 stuks)     € 14.50  

- mini wraps met kruidenkaas (11 stuks)    € 12,50 

soorten: kip – ham - zalm    

- veggie “Party Box” (18 x 22 gr)     € 11,50 

- bruschetta Tomaat Garnaal (4 stuks)    €   8,90  

- bruschetta Geitekaas Spek (4 stuks)     €   8,40 

- losse warme hapjes (per stuk)      €   1.50 

soorten: zalm – garnaal – mini coquilleschelpje 

    mini  kaashoorntje of 2 x mini pizza 

 

     
- assortiment “Hartige Glaasjes (4 stuks)    € 10,90 

garnaal, zalm, eendemousse, geitekaasje 

 

 

warm 

- scampi pannetje van de chef      € 11,50 pp 

- tongrolletje van de chef      €   8,90 pp 

- Sint Jacobs schelp “Prestige”      € 11,50 pp 

- 9 slakken “Petit Gris” op bourgondische wijze   €   9,50 

- kaaskroketje (4 kazen)       €    2,00 

- noordzee garnaalkroketje (40% grijze garnaal)   €    4,00  

 

koud 

- runds carpaccio        €   9,00 pp 

- vitello tonato        €   9,00 pp 

 

 

peritief hapjes 

oude hapjes 

oorgerechten

en 
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- kreeftensoep met garnaaltjes      €   9,50/Lt 

- Bretoense vissoep met stukjes vis     €   9,50/Lt 

- tomaten roomsoep       €   4,50/Lt 

- Thaise currysoep        €   7,50/Lt 

 

 

 
 

- Parelhoenfilet met appeltjes en roomsaus    € 18,00 pp 

- filet van jong everzwijn “Grand Veneursaus   € 18,00 pp 

- stoofpotje van hert op franse wijze     € 18,00 pp 

- tongrolletjes  in kreeften saus      € 18,00 pp 

Deze hoofdgerechten zijn steeds vergezeld van 

verse kroketjes en warme groentjes 

 

- reuze vispanne van de chef      € 28,00 pp 

vanaf 4 personen       € 26,00 pp 
Zalm, roodbaarsfilet, schartong, kabeljauwhaasje, 

Scampi, gamba, rivierkreeftje  

vergezeld van groentenbrunoise, pasta en aardappelpuree 
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- kabeljauwfilet op Oostendse wijze 

- varkenshaasje in champignonsaus 

of 

- Mechelse koekoek met Jonagold 

of 

- kalkoenhaasje in Breydelspek 

   

- warme groentjes & kroketten (7pp)  

 

 

 

- kabeljauwfilet op Oostendse wijze  

 

- Hertekalffilet 

     of 

   Lamskroontjes  

 

- warme groentjes 

 

- 7 kroketten per persoon 

 
 

 

EINDEJAARSGOURMET ROYAL  

Feestelijke gourmet schotel met:  
BIEFSTUKJE GEMARINEERD   SPEKVOGELTJE 

KALKOENFILET GEMARINEERD   VOGELTJE ZONDER KOP 

VARKENSLAPJE GEMARINEERD   MINI HAMBURGER 

MERGUEZ      MINI SCHNITZEL 

CHIPOLATA      MINI CORDON BLEU 

SCAMPI CURRY     MINI BROCHETTE 

SCAMPI PEPER 

Met aangepaste sausjes    € 14.00 PP (min. 2 personen) 
 

 

 

 

 indejaars keuzemenu 1 

 indejaars keuzemenu 2 

 ezellig aan tafel 
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EINDEJAARSFONDUE ROYAL 

Feestelijke fondue schotel met: 
SCAMPI (2pp) 

CHIPOLATA      MERGUES 

RUNDSBLOKJES GEMARINEERD  GROENTENBALLETJES 

KALKOENBLOKJES GEMARINEERD                  KIPPEBLOKJES GEMARINEERD   

SPEKBALLETJES     SPEKVOGELTJE 

KAASBALLETJES     KIPPENBALLETJES 

Met aangepaste sausjes    € 14.00 PP (min. 2 personen) 
 

TEPPANYAKI DE LUXE  

Mooi afgewerkte schotel met vers fruit en peterselie: 
NEW YORK SPIES                    GRILL SPIES 

EENDENBORST SPIES             KIPPENBROCHETJE 

RUNDSBROCHETJE                 ZALMSPIES 

VARKENSHAASJE                    MERGUEZ SPIES 

HAMBURGERSPIES                 KALKOENBROCHETJE 

CHIPO SPIES                             SCAMPI CURRY 

LAMSKOTELETJE                     SCAMPI PEPER 

Met aangepaste sausjes    € 20,00 PP (min. 2 personen) 

 

 

 

Bakgroentjes ideaal bij gourmet, fondue en teppanyaki: 

 

 

 

 

 

Assortiment van:  

Provencaalse tomaat, Bonenrolletjes met spek, Wortelschijfjes, 

Peertjes, Witloofstronkje, Perzik, Aardappelgratin  

Per schotel van 4 personen   € 28,00 
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Met tomaat garnaal, gepocheerde zalm, gegrilde scampi, gerookte zalm 

Met perzik tonijn en eitje gevuld met “Chatka krab” 

Parma ham meloen, ambachtelijke ham met asperges 

Gebakken rosbief 

Gebakken kippeboutje, assortiment wildpaté en Italiaanse salami 

Groentenbuffet, broodjes en sausjes inbegrepen 

Minimum 4 personen     € 25,00 per persoon 

Minimum 4 personen +1/2 kreeft   € 45,00 per persoon 

 

 

 

 

 

- Luxe kaasschotel     € 15,00 per persoon 

    10 soorten ambachtelijke boerderij kazen, perfect gerijpt 

    versierd met vers fruit, gedroogde vruchten en noten 

    300 gr per persoon 
 

- Raclette schotel     € 15,00 per persoon 

    Zwitserse raclette, oude comte en Etivaz, oude Gruyere gerijpt in de grotten 

    Fijne vleeswaren uit de Alpen van Italië en Zwitserland 

- Kaasplank “Den Toren”     € 15,00 per persoon 
    Perfect gerijpte kazen met een uitgelezen assortiment zuiderse vleeswaren  

- Kaasfondue       € 36,00/kg 

    Oude comte Appenzeller en oude Gruyere  
“klassieke schotels” minder dan 4 personen is   + € 2,00 per persoon 
 

KAASPLANKEN VAN DE KAART ZIJN NIET  

MOGELIJK TUSSEN 22/12/20 EN 04/01/21 

 uxe buffet VIS en VLEES 
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