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Walking dinner

50.50 EUR

Tomatenbrood overgoten met mango en basilicum
Zalmhoorn gevuld met yoghurt (koud, lepel)
Sinaasappeljasje met portogelee en ganzenlever (koud)
Courgettebootje met langoustinereepjes (warm, potje)
Gevuld casinobrood met pleurote champignons (warm)
Aspergesoepje met eendensnippers (tasje)
Lichtgerookte zonnevis met coulis van doperwten (bordje)
Kalfshaasje met groentenwaaier en selderroosje (bordje)
Duo van pompelmoes brulé en mangotaartjes (potje)
Walking dinner met dessert

50.90 EUR

Waaier van koude hapjes (2 p.p.)
Waaier van warme hapjes (2 p.p.)
Toast van zachte kaas met mango en spekjes
Boeket van een zalmroosje met limoensaus
Aspergeroomsoep
Gegrilde tarbot afgewerkt met charlotte aardappelen
Soepje van bosvruchten, overgoten met champagne
Kalfsoester met groenten en aardappel
Citroenrietbrochette met vers fruit en passievruchtensaus
Uitgebreid koekjesassortiment
Walking dinner met dessertbuffet
Hapjes :
Toast van zachte kaas met mango en spekjes .
Sushi van griet met ketjapsaus
Ganzenlever met zoete appel op een ajuinkrul
Palingreepjes op een bedje van rode olie
Parma taartje omringd door truffelsnippers
Potjes en lepels :
Soufflé van goudvin met broccolicoulis
Boeket van een zalmroosje met limoensaus .
Aspergesoep met kervelvleugje
Bordjes :
Avocadosausje afgewerkt met tarbothaasje en tomatenstipjes

53.20 EUR

Citrusvrucht overgoten met champagne .
Gepofte rijst met lamsfilet en groen zeezout, afgewerkt met aspergemousse
In het huis gerookte eendenborst met krokante selder
Dessertbuffet :
Minitaartjes met zomervruchten
Bittere chocoladebiscuit
Vers fruitsla overgoten met passievrucht
Kokosschuimpje met banaan en pisang ambon
Aardbeientoren met mascarponekaas.

Extra suggesties
Tongfilet in olijfolie met tomaten en bloembieslook
Soepje van duif met oesterzwam en witte truffelolie
Duo van kalfsfilet en zwezeriken met graanmosterd
Gebakken ganzenlever met een peperkoekentorentje en een duo van ajuinconfituur en kweeperensiroop
Aspergetuil gekruid met citroenriet en grijze garnaaltjes
Sint-jacobsschelp op een bedje van tartaarzalm met kruidenschuim
Gevulde graankip met gele courget en biersaus
Tongfilets met pastinaakaardappel en coulis van tomaten
Lasagnetoren van tonijn met kappertjessaus

Dessert

4.25 EUR

Crème brulée van Pernod op een bedje van peperkoek en zoete rode biet

