KERSTBESTELLING
t.e.m.

17/12

OUDEJAARSBESTELLING
t.e.m.

21/12

MAAK JE KEUZE UIT HET MENU HIERONDER
Een heerlijk feestmenu zonder dat je zelf achter de kookpot
moet staan met Kerstmis of oudejaarsavond.

BESTEL PERSOONLIJK IN HET RESTAURANT
Je kan je kerstbestelling doorgeven tot en met 17/12.
Voor oudejaarsavond kan je doorgeven tot en met 21/12.
Een voorschot van 25% wordt gevraagd.
Bestellen kan niet via telefoon of via mail.

HAAL JE BESTELLING AF OP HET AFGESPROKEN TIJDSTIP
Voor Kerstmis: op 24/12, voor oudejaarsavond op 31/12.
Prettige eindejaarsfeesten!

voorgerechten i
Halve kreeft Belle Vue

PER PERSOON - 19,50

Frisse salade met groentjes en cocktailsaus

Zeeuwse Creuses, maat: n°2 - per zes stuks
Waterkerssoep - met forel en zure room
Kreeftensoep - met kreeft en rivierkreeftjes

12,50
per liter - 10,00
per liter - 16,00

1 liter soep = 3 personen - PER LITER SOEP WORDEN 6 KLEINE BROODJES MEEGELEVERD

HOOFDGERECHTEN i
Ragout van Hert

PER PERSOON - 18,50

Met wildgarnituur en gratin

Hele warme kreeft saffraan

PER PERSOON - 28,50

Met fondue van tomaat, basilicum, kervelboter en saffraanrijst

Hele warme kreeft truffel

PER PERSOON - 29,50

Met boschampignons, wittewijnsaus, ravioli en truffel

Zeebaarsfilets

PER PERSOON - 23,50

Met duxelles van champignons, schorseneer en fondant aardappel

DESSERT i
Kerststronk

PER PERSOON - 6,50

Crème au beurre praliné, huisbereide marsepein, speculaas, crumble en caramel

DRANK i
Huisaperitief Caracole

Per liter - 22,50

Hasseltse jenever, citroensap en siroop van dille en komkommer

Anima de Raimat - wit

Per fles - 19,50

Chardonnay, Xarel-Lo en Albarińo, Spanje

Zeer complexe wijn met noties van perzik en nectarine,
peer en meloen aangevuld met een hint citroen en passievrucht.

Mac Murray - wit		

Per fles - 25,00

100% Chardonny, California, Sonoma County (Russian River Vally), USA

Aroma’s van appel en exotisch fruit. Zeer aangename wijn
met toetsen van karamel en vanille.

Anima de Raimat - rood

Per fles - 19,50

Cabernet Sauvignon, catalonië, Spanje

Complexe wijn met aroma’s van zwart fruit, cacao, mokka
en toetsen van peper.

Sasseo				
100% Primitivo, Puglia, Italië

Aroma’s van pruimen, confituur van rood fruit,
alsook zachte kruiden.

Per fles - 20,50

