
 

Gastentafel 

“La Table d’Hôtes” 

 

Geachte fijnproever,  

Om toch de jaarlijkse traditie verder te zetten, en het aspergeseizoen af te 

sluiten, hebben we dit weekend 

het Kreeft- en schaaldierenmenu met keuzemogelijkheden.  

Dit menu is verkrijgbaar op 19, 20 en 21 juni. 

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 

Of  

Ravioli van asperges met scampi 

 in jus van boschampignons en asperges met verse zomertruffel 
Poggerissi “ Trebiano-Chardonay”       7.35  

& 

***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 

Of 

Kalfsfilet met graanmosterd, verse groentewaaier met gebakken asperges en 

krokante aardappeltjes 
                        2017 Boccantino « Primitivo- Sussumanièllo" Salento   € 7.95 

& 

Panna cotta van Griekse yoghurt en limoen met bosvruchten,  

crème van pistache, amandelcrumble  

en gel van Zepperse aardbeien 

Of 
Trio van chocolade met krokante pralinébodem,  

zanddeegkoekjes met crème van framboos 

en soesjes met crème Suisse 
ACCADEMIA “Moscato” Vino Spumante Dolce  € 8.95 

 
 

- Alle gerechten van het menu zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar 
 

mailto:geert.ieven2@telenet.be


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           €  7.30  

-  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 

Vrijdag van 16.00 – 18.00 

Zaterdag van 16.00 – 18.00 

Zondag van 10.00 – 12.00 

 

Wij willen jullie nogmaals van harte bedanken voor de steun en de vele 

bestellingen tijdens deze ongewenste periode van “Blijf in uw kot” en isolatie. 

Het is voor iedereen een opdoffer geweest en velen van ons zijn dierbaren 

verloren in deze oneerlijke strijd.  

We hopen dat onze kleine bijdrage een lichtje heeft mogen brengen in deze 

duistere periode en hopen dat dit nooit meer terugkomt. 

 

 

Vanaf zaterdag 27 juni is het restaurant opnieuw open met het “echte” 

Kreeft- en schaaldierenmenu met aangepaste wijnen. 

De plaatsen zijn beperkt, dus snel reserveren is nu zeker noodzakelijk. 

www.latabledhote.be 

 

 

http://www.latabledhote.be/

