6.00 eur/pp
9.00 eur/pp
+ 3.00 eur/pp
+ 4.50 eur/pp

8.85 eur/pp

8.85 eur/pp
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12.75 eur/pp

10.00 eur/pp

TEPPANYAKI vanaf 4 pers.

Op teppanyaki - of gourmetplaat
Kip tandoori, Japanse fakkel, eendeborst, lemon pepper,

13.75 eur/pp

napoli, worstje, kippenburger sesam wasabi, zalmspies, scampi, coquille
• Gepresenteerd op schotel met 3 bijpassende sausjes

Alle soepen, voor-en hoofdgerechten
vanaf 4 personen
Warme hoofdgerechten
• Gegrilde k
rrysaus met appeltjes
5.95 eur/pp
gnesaus
10.00 eur/pp
• Par
• Ardeens gebraad in jagersaus
5.75 eur/pp
• Orlof op oude wijze
13.85 eur/kg
• Gebraiseerde ham in bearnaise/archiduc/peper 5.75 eur/pp
• Kalkoenhaasje in jachtmeestersaus - archiduc/roze peper
14.70 eur/kg
• Coq au vin
13.65 eur/kg
• Kalkoenstoofpotje
12.95 eur/kg
• Kalkoensuprème roze peper
6.65 eur/pp
• Varkenshaasje in portosaus
15.90 eur/kg
Warme groenten
• Bloemkool, bonen, witloof, wortel
Specialiteiten “huisgemaakt”
• Varkenshaasje Boursin
• Kip surprise
• Gemarineerd varkenshaasje
• Aspergegebraad
• Vijfpepergebraad
• Kalkoen Or
• Ardeens gebraad

• Meesterlijke ham met asperges, Gandaham met meloen,
kippenboutje, rosbief, kruidenham, salami, zalm Bellevue,
gerookte zalm en makreel, tomaat met Noordzee garnaaltjes,
gevuld eitje met krab (gerookte heilbot +1.50 eur/pp)
Vanaf 6 personen
14.65 eur/pp
Vis-vleesschotel de luxe
• Ham met kruidenkaasje, Gandaham met meloen, kippenwit,
Parma salami, baconsneetje met zongedroogde tomaat,
gerookt
scampi in curry, zalm Bellevue, tomaat garnaal, tongrol tartaar.
Tabouleh en pastasalade, groentjes, patatjes en sausen inbegrepen
Vanaf 6 personen
23.90 eur/pp
Als uw feest geslaagd moet zijn...

4.00 eur/pp
18,65 eur/kg
14,75 eur/kg
16.00 eur/kg
13.75 eur/kg
14.70 eur/kg
13.95 eur/kg
11.60 eur/kg

!!! Per gebraadje gratis bijpassende saus !!!
Topkwaliteit varkens-, runds- en kalfsgebraad

Koude hoofdgerechten
groenten, verzorgd gepresenteerd op schotels
Verzorgd assortiment groenten, aardappelen bij koude hoofdgerechten

Koude voorgerechten
• Tomaat-garnaal met cruditeiten
• Noors vissersbordje
• Carpaccio van rundsvlees en garnituur

Warme voorgerechten
• Bouchée à la reine met kip
• Rijkelijk gevuld vispannetje
• Scampi’s op bedje van tagliatelli
in zacht tomatencurrysausje
•
groentensaus
• Gevulde tong
kreeftensaus

bruin boerenbrood

9.00 eur/pp

Koude vleesschotel
• Beenham met asperges, boerenhesp met meloen, kippenboutje, rosbief, kruidenham, kippenrol met tuinkruiden,
paté v/h huis, hespeworst, gevuld eitje, salami, tomaat met
krab-of garnaalsalade (+ 0.80 eur) sausen inbegrepen
9.50 eur/pp

2.50 eur/st
9.50 eur/pp
7.25 eur/pp
8.00 eur/pp
8.00 eur/pp

Soepen
• Tomatenroomsoep
• Ver
van asperges

4.00 eur/pp
Breughelfestijn
• Beenhesp, boerenham v/h huis, gebakken kippenboutje,
bloedworst(winter), bereid gehakt, gebakken witte pens,
ovenspek, breughelkop, boerenpaté, droge worst
Garnituur : smout, boter, mosterd, zilverui, augurken,

7.20 eur/pp
9.00 eur/pp
7.50 eur/pp

1.60 eur/pp
1.60 eur/pp

Aardappelgerechten
•
•
•
•
•

Verse kroket
Roomaardappelen
Aardappelpuree
Verse frieten
Gratintaartje

0.23 eur/st
5.95 eur/kg
5.50 eur/kg
2.70 eur/kg
1.20 eur/st

Bestel tijdig !
Om u zo goed mogelijk te kunnen dienen vragen wij u om 3 dagen vooraf te bestellen.

Wij danken jullie voor het vertrouwen. Gregory en Evelien.

