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Aperitief 

• Oesters (niet opengedaan) € 1,20                                               Oesters (opengedaan)        € 1,80 

Verfijnde koude minigerechtjes 

• Taboulé met granaatappelpitjes, Griekse yoghurt en feta (V)  € 2,49 

• Ganzenlevermousse met veenbessen   € 2,49  

• Gerookte zalm met witte koolsalade    € 2,89 

• Ganzenlever met uiencompote en seizoensfruit                                                         € 2,89 

• Gerookte zalm met groene appel en garnalen                                                            € 2,89 

Aperitiefhapjes - in de oven op te warmen 

• Bladerdeegje met duxelles van champignon (V)  € 1,00 

• Bladerdeegje met bolognaisesaus   € 1,00 

• Bladerdeegje met krab en curry   € 1,00 

• Bladerdeegje met kaas, ham en prei   € 1,00 

• Mini pizza met krab en garnaal   € 1,10 

• Mini pizza met tomaat, kaas en ham   € 1,10 

• Kippenboutje   € 1,00   

• Bladerdeegje met grijze garnalen  € 1,10 

• Mini kaaskroket (friteuse)   € 0,80 

• Mini garnaalkroket (friteuse)                                                                                            € 1,10  

Verfijnde warme aperitiefgerechtjes 

• Nestje van mihoen met gebakken scampi   € 2,69 

• Apéro visbrochetje met kruidenboter  € 2,89 

• Kabeljauwhaasje met asperges en saffraansaus  € 2,89 

• Polderaardappeltje met kaas uit Loo en grijze garnalen   € 2,99 

• Gratin van Sint-Jakobsvruchtje met prei   € 2,99 

• Warme oester met champagnesaus   € 2,89 

Soepen 

• Roomsoep van tomaat en pompoen met balletjes                       € 3,00 p.p. 

• Winterse uien-artisjoksoep met gegratineerde kaasbroodjes  € 3,00 p.p. 

• Geurige kreeftenroomsoep                                                                                            € 4,30 p.p. 

• Traditioneel gekende heldere Zeebrugse vissoep                      € 4,30 p.p. 
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Koude en warme visgerechten   VG p.p. HG p.p.  

• Stukje kabeljauwfilet met pastinaakpuree    € 14,90       € 19,90 

en een crumble van ricotta en Parmezaanse kaas  

(puree inbegrepen bij HG) 

 

• Oosters wokgerechtje met eiernoedels, scampi’s en gamba     € 14,90       € 19,90 

      

• Tongfilets in garnalenroomsaus en Noordzeegarnalen                               € 14,90 € 19,90 

(puree inbegrepen bij HG) 

 

• Rivierpaling bereid in de room of met dagverse groene kruiden               € 16,90 € 20,90 

(verse frieten inbegrepen bij HG) 

 

• Vispannetje van het huis in feesttooi met duchesseaardappelen         - € 18,90 

 

• Visfondue met verse groentjes, koude en warme saus, fumet en netjes             -              € 20,90  
 

Vleesgerechten 
 

• Fricassee van kalkoenfilet met fruitige currysaus,         - € 17,90  

romanesco-mengeling en aardappelkroketten 

 

• Nootjes wildzwijnrugfilet met grand veneursaus, babypeertjes in rode wijn,         -  € 18,90 

gratin van groenten en krielaardappeltjes met spek en tijm 

 

Groentegarnituren 

• Rode kool met gebakken appeltjes p.p. € 2,60 

• Bloemkoolroosjes p.p. € 2,60 

• Babypeertjes in rode wijn p.p.             € 2,60 

• Gratin van groenten p.p.             € 2,60 

• Aardappelkroketten p.p. € 2,10 

• Frietjes p.p. € 2,10 

• Krielaardappeltjes met spek en tijm p.p. € 2,60 

• Koude aardappelen p.p. € 2,60 

• Rijstsalade p.p. € 2,60 
 

Handig om te weten !!!  

Er wordt 30 euro voorschot gevraagd om uw bestelling vast te leggen.  

Uw 30 euro voorschot wordt gehouden als waarborg voor het materiaal en bekomt u 

terug wanneer het materiaal volledig, in goede staat en tijdig  

(voor 28 januari 2023) wordt terugbezorgd!!  

 

Deze waarborg wordt cash afgerekend!  

 
Gelieve in de winkel te komen bestellen, zodat wij uw voorschot kunnen vereffenen. 


