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Menu 1 € 89.00 Menu 2 € 89.00
Pimm’s royale met 3 hapjes

***
Slaatje van kreeft en limoenboter

***
Sorbet van Champagne

***
Chateaubriand met groentenkrans,

béarnaise en oven geroosterde
krielaardappelen  

***
IJstaart

***
Koffie met versnaperingen

 
 
 

Moscow Mule met 3 hapjes
***

Asperges met grijze garnalen en
mousselinesaus

***
Mango bellini sorbet

***
Tarbotfilet met wittewijnsaus,

witloof en peterselie
aardappelen

***
IJslam
***

Koffie met versnaperingen
 
 

 Prijs per persoon is inclusief 1 aperitief en koffie. Exclusief andere drank of wijn.
Suggestie mocktails: virgin mojito, Belgian mule, raspberry mojito, virgin piña colada

Indien u flessen champagne wenst te serveren (zie onze restaurantkaart website) verrekenen wij het inbegrepen
aperitief.



Communiemenu's
2023

Menu 3 € 81.00 Menu 4 € 83.00
Coupe Chant d'Eole met 3 hapjes

***
Gebakken St-Jacobsvruchten met

appeltjes en Calvados
***

Witloofsoepje met krokantje van
gedroogd spek

***
Mechelse koekoek met groene

asperges en mousseline van erwtjes 
***

IJslam
***

Koffie met versnaperingen
 
 
 
 

Coupe Prosecco met 3 hapjes
***

Tartaar van rauwe en gerookte
zalm met avocado en

komkommer 
***

Sorbet van bloedsinaasappel
met Grand Marnier

***
Staartvisfilet met prei, witte

wijnsaus en
hertoginnenaardappelen 

***
Toren van profiteroles en

chocoladesaus
***

Koffie met versnaperingen
 

 Prijs per persoon is inclusief 1 aperitief en koffie. Exclusief andere drank of wijn.
Suggestie mocktails: virgin mojito, Belgian mule, raspberry mojito, virgin piña colada

Indien u flessen champagne wenst te serveren (zie onze restaurantkaart website) verrekenen wij het inbegrepen
aperitief.
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Menu 5 € 89.00 Menu 6 € 89.00
 Coupe Ice Imperial met 3 hapjes

***
Taartje van aardappelmousseline

met grijze garnalen en blanke
botersaus

***
Sorbet van Limoncello

***
Châteaubriand met een

witloofslaatje, choronsaus en 
 Pont-Neuf aardappelen

***
Macaron toren

***
Koffie met versnaperingen

 
 
 
 

Coupe Moët & Chandon met 3
hapjes

***
Kreeft met Pernod boter en

venkelsaatje
***

Aspergeroomsoep met witte en
groene aspergepunten

***
Tagliata (fijne reepjes) van rib-
eye, lenteslaatje, choronsaus en

frietjes
***

IJslam
***

Koffie met versnaperingen
 

 Prijs per persoon is inclusief 1 aperitief en koffie. Exclusief andere drank of wijn.
Suggestie mocktails: virgin mojito, Belgian mule, raspberry mojito, , virgin piña colada

Indien u flessen champagne wenst te serveren (zie onze restaurantkaart website) verrekenen wij het inbegrepen
aperitief.


