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Toeslag voor groepen met minder dan 10 personen: +15% 
Toeslag voor groepen met minder dan 5 personen:  +30%  

    
Indien u kiest voor meerdere menu’s vernemen wij graag de gekozen menu’s één week voor 

de reservatie (maximum 2 verschillende menu’s per groep) 
 

Wij vernemen 4 werkdagen vooraf graag het exact aantal personen. 
 

 

OPGELETOPGELETOPGELETOPGELET    !!!!!!!!!!!!    
Indien er op de dag zelf minder personen aanwezig zijn, zullen de dranken voor Indien er op de dag zelf minder personen aanwezig zijn, zullen de dranken voor Indien er op de dag zelf minder personen aanwezig zijn, zullen de dranken voor Indien er op de dag zelf minder personen aanwezig zijn, zullen de dranken voor de de de de 

afwezige afwezige afwezige afwezige personenpersonenpersonenpersonen    niet aangerekend worden niet aangerekend worden niet aangerekend worden niet aangerekend worden maar de gerechten wel.maar de gerechten wel.maar de gerechten wel.maar de gerechten wel.    
    

    
    

APERO | HAPJESAPERO | HAPJESAPERO | HAPJESAPERO | HAPJES    
    

CHEF’S FORMULECHEF’S FORMULECHEF’S FORMULECHEF’S FORMULE    
    
Variëteit aan hapjes volgens marktaanbod (5 stuks) 
10,00 EURO per persoon 

 
HAPJESHAPJESHAPJESHAPJES    
    
Kaaskroketje €1,5 
Mini loempia | zoetzure saus €1,5 
Mousse van beenham €1,5 
Toast | huisgerookte zalm €2 
Toast | ‘rillettes de porc’ van Brasvar €2 
Garnaalkroketje €2 
Tartaar van zalm | zure room €2 
Cocktail van Zeebrugse garnalen €2 
Croque ‘Patyntje’ €2 
Gefrituurde scampi | filodeeg | basilicum €2 
Gebakken St.-Jacobsvruchten | beurre blanc €2 
Tomaat | mozzarella €2 
Garnalenbisque €2 
Rundscarpaccio €2 
Feuilleté van kalfszwezeriken €2 
Tomaat garnaal  €2 
Zalmstrikje €2 
Aziatisch soepje €2 
Gazpacho €2 
Aardappelbouillon met schuim van morilles €2 
Zeebrugse patat €2,5 
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VERVOLG VERVOLG VERVOLG VERVOLG HAPJESHAPJESHAPJESHAPJES    
    
Kroket van varkenspoot €2,5 
Spicy lamsgehaktballetje | yoghurtsausje €2,5 
Toast | ganzenlever | uienkonfijt €2,5 
Truffel van ganzenlever €2,5 
Trio van tapenades €3 
Tongreepjes | tartaarsaus €3 
Roerei | gerookte zalm €3 

    
    

MENU’SMENU’SMENU’SMENU’S    
    

MENU CLASSICMENU CLASSICMENU CLASSICMENU CLASSIC    
 

Kirr 
Glas Champagne + € 6 

Glas Cava + € 2 
Tartaar van zalm met zure room en chips 

Chateaubriand met béarnaisesaus en verse frietjes 
Dessert van de chef 

Koffie 
 

55,00 EURO per persoon 
Toeslag voor groepen met minder dan 10 personen: +15% 
Toeslag voor groepen met minder dan 5 personen:  +30%  

 
 
 

MENU DU PATRONMENU DU PATRONMENU DU PATRONMENU DU PATRON    
    

Kirr 
Glas Champagne + € 6 

Glas Cava + € 2 
Rundscarpaccio met olijfolie, parmezaanskaas en rucola 

Zalm in lasagneblad met groene kruidensaus 
Dessert van de chef 

Koffie 
 

55,00 EURO per persoon 
Toeslag voor groepen met minder dan 10 personen: +15% 
Toeslag voor groepen met minder dan 5 personen:  +30%  
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MENU MENU MENU MENU GENTGENTGENTGENT    
    

Pintje van 't vat 
Witkap Pater Stimulo + € 2  

Tutjespap met gepocheerd ei en grijze garnalen 
Vlaamse stoverij met verse frietjes 

Rijstepap "Patyntje" 
Koffie 

 
€ 55,00 EURO per persoon 

Toeslag voor groepen met minder dan 10 personen: +15% 
Toeslag voor groepen met minder dan 5 personen:  +30%  

 

 

 

MENU PATYNTJEMENU PATYNTJEMENU PATYNTJEMENU PATYNTJE    
    

Kirr 
Glas Champagne + € 6 

Glas Cava + € 2 
Vitello tonato  

Kabeljauw mousseline met gepocheerd ei en grijze garnalen 
Dessert van de chef 

Koffie 
 

€ 75,00 EURO per persoon 
Toeslag voor groepen met minder dan 10 personen: +15% 
Toeslag voor groepen met minder dan 5 personen:  +30%  

 

 

 

MENU BONNE BOUFFEMENU BONNE BOUFFEMENU BONNE BOUFFEMENU BONNE BOUFFE    
    

Kirr 
Glas Champagne + € 6 

Glas Cava + € 2 
Gemarineerde zalm met dille 

Melkvarken archiduc met aardappelkroketjes 
Dessert van de chef 

Koffie 
 

€ 55,00 EURO per persoon 
Toeslag voor groepen met minder dan 10 personen: +15% 
Toeslag voor groepen met minder dan 5 personen:  +30%  
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MENU DU CHEFMENU DU CHEFMENU DU CHEFMENU DU CHEF    
    

Kirr 
Glas Champagne + € 6 

Glas Cava + € 2 
Gerookte zalm met toast en citroen 

Vol au vent van Mechelse koekoek met verse frietjes 
Dessert van de chef 

Koffie 
 

55,00 EURO per persoon 
Toeslag voor groepen met minder dan 10 personen: +15% 
Toeslag voor groepen met minder dan 5 personen:  +30%  

 

 

 

MARKTMENUMARKTMENUMARKTMENUMARKTMENU    
 

Kirr 
Glas Champagne + € 6 

Glas Cava + 2€ 
Soep van de dag 

Gerecht volgens marktaanvoer 
Koffie 

 
30,00 EURO per persoon 

Toeslag voor groepen met minder dan 10 personen: +15% 
Toeslag voor groepen met minder dan 5 personen:  +30%  

 

 

 

MENU MINIMENU MINIMENU MINIMENU MINI    
    

Kaaskroket of tomatensoep 
Vol-au-vent met verse frietjes 

of 
Stoverij met verse appelmoes en frietjes 

Mini dame blanche 
 

25,00 EURO per kind 
 

 
Drankenarrangement 24.00 EURO 

½ fles wijn per persoon 
½ fles water per persoon 

 


