
Feestdagen 
 

Ter info: 
Hoe plaats ik een bestelling of reserveer ik een tafel? 

• Alle bestellingen dienen ter plaatse besteld en afgerekend te worden. U krijgt een 
bestelnummer voor afhaling mee. 

• U kan ook steeds uw tafel reserveren voor kerstavond. 

Kerst: 

Tot wanneer kan ik reserveren? 
• 24 december serveren wij een menu in het restaurant die u hier ter plaatse kan eten of 

kan komen afhalen. Bestellen kan tot woensdag 21 december. 
 

• 25 december zijn wij enkel geopend voor afhaling u kan hieronder kiezen of u de 
kerstmenu wilt komen afhalen of aparte gerechten. Bestellen kan tot donderdag 22 
December. 

Wanneer kan ik komen afhalen? 
• Zondag 25 december tussen 10 uur en 13 uur. 

 
 

Oudejaarsavond (Enkel Take-Away) 

Tot wanneer kan ik bestellen? 
• U kan ten laatste bestellen op Woensdag 28 december voor 31 december af te halen. 

U kan zowel onze nieuwjaar menu als aparte gerechten bestellen. 

Wanneer kan ik komen afhalen? 
• Zaterdag 31 december tussen 14 uur en 16 uur. 

 
Info: 

• U kan deze menu ook komen afhalen voor 1 januari. Uw gerechten kan u dan thuis 
koel bewaren en op 1 januari kan u hiervan genieten. 

 
 

Alle instructies voor uw gerechten warm op tafel te toveren worden meegegeven 
op het moment van afhaling. 

 
 



Kerstavond 24 december: 
Enkel menu 

 
Rundstartaar – Wasabi - Krokantje van parmezaan 

° 
Wildkroketje – Truffelmayo 

° 
Blokje gemarineerde zalm 

 
°°° 

 
Boschampignon soep – Spek kruim * 

 
°°° 

 
Trio uit de zee 

Coquille – Gamba - Oester 
 

°°° 
Gelakte eendenborst – Appel – Wortel – Sinaas - Soezenaardappelen 

 
°°° 

 
Zoete zondes van de kerstman 

 
€60,00 zonder* 
€65,00 met * 

 
 

Brood en aardappelbereiding inbegrepen 
 
 

Kindermenu Feestdagen: 
 

Voor de kleinste 
 

Tomatensoep met balletjes 
 

°°° 
 

Kalkoengebraad / Appelmoes / Kroketten 
 

°°° 
 

Chocolademousse 
 

€ 25,00 



À la carte 
Enkel Take-Away 

Hapjes: 
Koud: 

• Opgevuld tomaatje (6 st.) €3,00 
• Koude tapas 2 personen €15,00 

Warm: 
• Kroketje van wild – Truffelmayo (6 st.) (Friteuse nodig) €9,00 
• Assortiment vidée (12st.) (Oven nodig) €12,00 

 

Soepen enkel per 1L: 
• Tomatensoep – Balletjes €8,00 
• Boschampignonsoep - Spekkruim €9,00 
• Butternutsoep – Chorizosnippers - Hazelnoot €9,00 
• Pastinaaksoep – Gerookte makreel – Croutons €9,50 

 

Oesters (Diepe creusen): 
• 6 oesters natuur €14,00 
• 12 oesters natuur €24,00 
• 6 oesters – Jonge spinazie – Champagne saus €17,00 
• 12 oesters – Jonge spinazie – Champagne saus €27,00 

 

Voorgerechten: (Worden steeds geserveerd met aangepast brood) 
Koud: 

• Carpaccio van rundsvlees – Rucola – Balsamico €18,00 
• Ganzenlever – Wintergarnituur – Terrine €18,00 
• Wildpaté – Garnituren  €15,00 

Warm: 
• Tongrolletjes op Oostendse wijze (3 st.) €15,00 
• Duo van kaas- en garnaalkroket €15,00 

Kreeften: 
• Halve kreeft belle vue – Slaatje – Cocktailsaus €30,00 
• Halve kreeft in de oven – Verse kruidenboter €30,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdgerechten:  
Vis: (Wordt geserveerd met puree) 

• Tongrolletjes op Oostendse wijze (6 st.) €24,00 
• Pladijs – Limoenboter – Prei - Toscaanse tomaten €34,00 

Vlees: (Wordt geserveerd met frieten of kroketten) 
• Varkenshaasje – Mosterd roomsaus – Wintergarnituur €25,00 
• Fazant – Archiducsaus – Wintergarnituur €29,50 
• Hertenragout – Wintergarnituur €23,00 
• Varkenswangen met vicaris generaal – Zilveruitjes – Parijs wortelen €25,00 
• Kalkoengebraad – dragon druivensaus €18,00 

Kindergerechten: (Wordt geserveerd met frieten) 
• Kalkoengebraad – appelmoes €15,00 

Paling gerechten: (Wordt geserveerd met frieten) 
• Paling in ’t groen €34,00 
• Paling gebakken met verse tartaar €34,00 
• Paling kreeftensaus €35,00 

Kreeften: 
• Ganse kreeft belle vue – Slaatje – Cocktailsaus €55,00 
• Ganse kreeft in de oven – Verse kruidenboter €55,00 

 

Desserts: 
• Chocolademousse €5,00 
• Moeulleux aux chocolat €8,00 
• Assortiment van Gebak €10,00 
• Kaasplankje (per 2 personen) €12,00 p.p. 
• Tiramisu €8,00 
• Assortiment desserts €12,00 
• Rijstpap €8,00 

 

Wijnen: 
• Wit: Cuvee C - Grand Chardonnay €12,00 
• Rood: Les trois lunes – Cabernet Sauvignon €12,00 
• Rosé: Terasses de la Mer – Grenache noir / Syrah €12,00 
• Cava:  Flama d’or Brut €20,00 


