
 

Gastentafel 

“La Table d’Hôtes” 

 

 
Geachte fijnproever,  

De coronacrisis heeft ons al een tijdje in de macht waardoor wij jullie willen 

blijven verwennen in jullie eigen bubbel. Vanwege een aantal beperkingen, 

opgelegd uit veiligheidsoverwegingen, hebben wij beslist om nog niet eerstdaags 

terug te openen. Er gaat niets boven de gezondheid van jullie en onze 

medewerkers. We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. 

Om toch de jaarlijkse traditie verder te zetten,  

gaan jullie vanaf 5 juni keuze hebben tussen twee menu’s:  

Kreeft- en schaaldierenmenu en een traditioneel menu.  

Alle gerechten zijn ook apart verkrijgbaar. 

 

Deze menu’s zijn geldig op 6 en 7 juni 

en 13 en 14 juni (Vaderdag verwenweekend) 

Graag tijdig telefonisch bestellen op 011/74.65.74 of 0498/70.15.73 

Of via mail op geert.ieven2@telenet.be 
 

Kreeft- en schaaldierenmenu  

4-gangen à € 53,- zonder *** à € 47,- 

 
Salade van babykreeft met gegrilde watermeloen, 

 komkommer en appel  

in currydressing met passie 
Canapi Rosato “Nero d’Avola” Sicilië      7.30  

& 

***Romig soepje van grijze garnalen met spinkrab 

en bieslookroom 

& 

1/ 2 Kreeft ” à la nage”  

met  verse linguine in groene kruidenboter,  

vergezeld van asperges en courgette 
Santa Ema Gran Réserva “Chardonnay” eikgerijpt      €11.20 

& 

Panna cotta van Griekse yoghurt en limoen met bosvruchten,  

crème van pistache, amandelcrumble  

en gel van Zepperse aardbeien 
ACCADEMIA “Moscato” Vino Spumante Dolce  € 8.95 

 

 

 

 



4-gangen à € 44,- zonder *** à € 39,- 
*** Aspergeroomsoep met gerookte ham en broodkorstjes 

& 

Gegrilde grietfilet op een bedje van spinazie en gebakken Sint-Jakobsvrucht 

 met erwtenpuree in witte wijnsaus met tomaat 
       2018 Ma Réserve "Chardonnay - Viognier “ Pays d’Oc       € 7.45 

& 

 

Waaier van parelhoenfilet met gebakken nieuwe aardappeltjes, voorjaarsgroentjes  

in een romig sausje met Cognac en groene peper  
                                                                  2017 Boccantino « Primitivo- Sussumanièllo" Salento           € 7.95 

OF 
Kabeljauwhaasje en zalm met jonge prei, in een  zacht sausje met graanmosterd 

vergezeld van asperges, en broccoli  
2018 Monterustico Bianco “Arneis-Sauvignon-Chardonnay” €10.50 

& 

Trio van chocolade met krokante pralinébodem, zanddeegkoekjes met crème van framboos 

en soesjes met crème Suisse 

 

- Alle gerechten van het menu zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar 
 

Wijntjes om thuis te genieten: 
- La Farra Prosecco Brut         €   9.95 

- Champagne  Michel Littière Brut  € 19.50 

      - Champagne Rosé François Chaumont  € 24.00  

Witte wijnen : 
 

2018 CANAPI  "Grillo" 

Sicilië      Italië     € 6.90 

2017 Vinitium "Chardonnay “   

Somontana       Spanje      € 7.40 

2017  Poggerissi « Trebiano – Chardonnay »   

 Toscane  Italië        € 7.35 

2018 PEMO "Pecorino"  

 Abruzzo  Italië     € 7.90 

 

Rode wijnen : 
 

2018 ORTONESE "Sangiovese- Merlot" 

      Puglia                Italië                    € 6.95 

2017 Gran Sasso  

Primitivo" Puglia          € 7.55 

2017 Le Grand Noir "Cabernet -Schiraz"  

 Pays d’Oc Frankrijk         € 7.95 

2017 Lama di Pietra "Nero di Troja"  

 Puglia   Italië          € 7.90 

Dessert: licht zoete fruitige wijntjes 
 

-Château Gramboy Bergerac Moëlleux € 8.20 

 

-ACCADEMIA “Moscato” Vino Spumante Dolce Italië  € 8.95 

 

NIEUW voor de zomer: lekkere ROSÉ wijntjes 
- Saint-Lannes  Les Cocquelicots ” Merlot-Cab.Sauvignon”    €  6.90 

- Canapi Rosato “Nero d’Avola” Sicilië           €  6.90  

-  Le Grand Noir “Grenache-Syrah”       €  7.95 

- Saint Roch Pink “Marsanne-grenache”       €  8.20 

- Lafage Miraflors " Mourvèdre-Grenache"  Glazen karaf met stop       €11.50 

 

Afhalen kan na afspraak 

Zaterdag van 16.00 – 18.30 

Zondag van 10.00 – 12.00 
 


