Zondagsmenu’s mei - juni - juli 2018
Zondag 6 mei
Filobeursje met kip en champignons
Lentebouillon met ballekens & letterkens
Rundsgebraad “St. Hubertus”

(fruit, oesterzwam en gekarameliseerde vruchtenjus)

Dame blanche

Zondag 13 mei (moederdag)
Visserstaartje met preiroom
Aspergeroomsoep met kervelpluksels
Surf en turf van gevogelte en scampi, passende
groenten en rivierkreeftendragon
Aardbei met groene peper en vanille-ijs
Zondag 20 mei
Visragout tussen bladerdeegkraker
Kervelroomsoep met ballekens
Varkenshaas in vleesbrood, prille groenten en
champignons
Minestrone van seizoensfruit en z’n ijsje
Zondag 27 mei
Slaatje van blauwe druif, honing- galia- en
cantaloupemeloen met zwartewoudham
Tomatenroomsoep met ballekens
Varkensgebraad met Toscaanse kruiden, wok
van groene boontjes en kerstomaatjes
Coupe Negresco
Zondag 3 juni
Bloemkoolbeignets op sla-hambedje
met remouladesaus
Oosters soepje van gevogelte, lente-ui en kokos
Navarin van ‘t kalf, jonge wortel,
Parijse champignon en sjalot
of
Zalmgebraad, gemarineerd met honing, sesam,
mosterd en soja, wok van sjalot en sla
Rabarber gemarineerd met grenadine en
vlierbloesem, ijsje en crumble van aardbei
* laat bij reservatie weten welk hoofdgerecht je wenst

Zondag 10 juni (Feest op het terras)
Middag
Sangria
Tapasbar / BBQ buffet
IJsbuffet
37,50 euro p.p.
Deviation Jazz trio 13u - 15u
Namiddag

Fiesta Cubana -

Kids obstakel run
Cocktailbar / Open grill

Rey Cabrera y sus amigos
19u30 - 21u30

Zondag 17 juni
Vistempura met wasabi-mayonaise
Komkommersoep met kerrieaardappeltjes
Kalfsmedaillon, passende groenten
en sherry-tuinkerssaus
Vanille-ijs “Romanoff”
Zondag 24 juni
Kleurtomaatjes “Caprese”
(mozarella, basilicum, avocado,korstjes)
Exotische kruidensoep
Rundsgebraad met de eerste zomergroenten
Flensjes met ijs en chocolade
Zondag 1 juli
Zalmcarpaccio met watermeloen & yoghurt
Preisoepje met snipperham en kruidenroom
Kalfsescalope, rucolaparmazaankorst,
zacht zomers groen
Stapeling van spritskoekjes, philadelphia en
abrikoos

Zondag 8 juli
Schaaltje kruidige quinoa, granaatappel en
scampi
Tomaten-courgettensoep
Kalkoen met sinaas-abrikozenglazuur in
weelde van fruit en groenten
Condérijst met snippers en coulis van aardbei
Zondag 15 juli
Culinaire barbecue & dessertbuffet
(zie op achterzijde)

Zondag 22 juli
Gegratineerde vissersschelp
Gele paprikasoep met bladpeterselie
Lamsgebraad op jus van rozemarijn en
groentjes uit de moestuin
of
Pladijsfilet “Dugléré” en spinaziepuree
Ijsroom Ter Venne
Zondag 29 juli
Aziatisch kippenspiesje,
chutney van ananas en koriander
Doperwtjes in fluweelsoepje van jonge sla
Skirt steak “Choron” met fris slaatje
Perzik uit de oven, vanille-ijs, crumble en
perzik-gembersaus
Zondag 12 augustus
Warm vis- en vleesbuffet

Barbecue 15 juli 2018
Culinaire barbecue & dessertenbuffet
onder ‘t riet en op het terras
Tapashapjes
Zeebaars

gemarineerd en kortgegrild, “Gin-tonic”

Aan de grill en oklahoma

Stoompot van schaal- & schelpdieren, groenten & rijst in de oklahoma
Zalmmoot met exotisch aroma van “tamarinde” en ketjap
Porchetta (varkensbuik, mix van o.a. gedroogde tomaat, oregano en basilicum)
Konijnenrug gemarineerd in trapist en sinaas
Struisvogelfilet, aroma’s en pittige jus van framboos
Dikkelende van “Txiogitxu” rund, geflambeerd met cognac
Warme en koude groentjes & slaatjes
Warme en koude aardappeltjes & pasta
Warme en koude grillsausen

Beste gasten,
Het is terug terrasjesweer! Vanaf heden kan je elke zondag bij mooi weer terecht voor
slaatjes, ijsjes, snacks en suggesties.
Zondag 10 juni is er feest op het terras met cocktailbar, barbecue en live optredens.
Dikke proficiat voor alle communiekanten en lentefeestvierders en voor de studenten: héél véél succes!!
De zondagsmenu’s (€ 29,90 p.p.) kunnen uitgebreid worden met koffie en pronkgebak (€ 8,50 p.p.).
We kijken ook al uit naar de zomervakantie, met op 15 juli onze jaarlijkse culinaire barbecue en vanaf
midden juli, dampende mosselpotjes ... wij zijn er klaar voor!
		
Jos, Gaby,
			 Stijn en Vanesa
		016

/ 56 43 95

Dessertenbuffet & Koffie

dinner & d
ance
Spa

€ 48,00 pp
Drankenforfait (optie)
Cava Val Dollina
Argentinië, Alamos viognier Navarra, bodega Inurrieta, sensaciones
Waters, frisdranken en bieren
€ 20,00 p. volw
€ 6,00 p. kind (3 tot 16 jaar)

Kleuterbarbecue
Natuurzuiver appelsap Van Hellemont
Worstenwiel
Kippenspiesje
Minihamburger
Koude slaatjes
Sausen
Fritjes
Dessertenbuffet
€ 20,00

rrenhof 20 u
ur
€ 68,00

(uitgenomen

oudjaar)
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