m e n u

TERROIR

4 0

Cava met mondamuusjes, wijnen of bieren en koffie: €25 (geen water inbegrepen)

Canneloni van rund en krab, soyamayonnaise
TTTTTTTTTTTTTT

DUROC D’OLIVE côte-à-l’os, jus poudre d’or, groentestoemp
TTTTTTTTTTTTTT

FRANGIPANE klassiek, sorbet van bergamot
of selectie rauwmelkse kazen, poepgelei, notenbroodje (+€8)

menuTERROIRlux

5 0

Cava met mondamuusjes, wijnen of bieren en koffie: €30 (geen water inbegrepen)

Canneloni van rund en krab, soyamayonnaise
TTTTTTTTTTTTT

KABELJAUW tournedos, jonge winterprei, noten
TTTTTTTTTTTTTT

DUROC D’OLIVE côte-à-l’os, jus poudre d’or, groentestoemp
TTTTTTTTTTTTTT

FRANGIPANE klassiek, sorbet van bergamot
of selectie rauwmelkse kazen, poepgelei, notenbroodje (+€8)

VOORgerechten
Black Angus en Krab

22.00

Canneloni / Ierse Black Angus / krab / soyamayonnaise

Carpaccio Monolith®

20.00

Monolith / Westvlaams Rood / Roeselaarse Brokkelkaas

Foie Gras uit Handzame

22.00

Krokant gebakken foie / briochebroodje /peerrelish

Kabeljauw

21.00

Op de plancha gebakken tournedos van kabeljauw / jonge winterprei / noten / rode wijncoulis

Geitenkaas

18.00

Gemarineerde rode biet / geitenkaas / champignons / notencrumble

Kroketjes van Zeebrugse Grijze

18.00

Garnaalkroketjes / honingtomaat / wasabimayo
Wanneer u op een bepaald uur dient te vertrekken, laat dit gerust weten bij het opnemen.
Bent u met 6 personen of meer, gelieve dan voor onze Menu Terroir of Menu Terroir Deluxe te kiezen.
Op die manier zorgen we samen voor een vlottere bediening.
De Menu Terroir en Terroir Deluxe worden ENKEL PER TAFEL geserveerd
Onze voorgerechten worden niet als hoofdgerecht geserveerd.

HOOFDgerechten
Hoofdgerecht van de week
Wekelijks wisselende suggesties

Duroc d’ Olive

29.00

Côte-à-l’os van lokaal gekweekt Duroc varken / jus poudre d’or / groentestoemp

DamseDeluxeBurger

24.50

Vers gedraaide burger van Witblauw rund / Damse Brie / Bio broodje De Trog / sla / handgesneden frietjes

Filet Pur Westvlaams Rood30

.00

Filet van Westvlaams Rood(220gr) / tomaat / kropsla / handgesneden frietjes

Côte-à-l’os Simmental30

.00/pp

Simmental Ribstuk met been (1200gr/2pers) / sla / handgesneden frietjes
Sauzen: Peper – verse béarnaise – Champignonroom : 4.00

Kabeljauw32,

50

Kabeljauwhaas / Groentestoemp / prei / noten

S a l a d

&

V e g g i e

Orzo22.50
Ovenschotel / Griekse langkorrelrijst / groenten

Salade Tongschar 26.50
in broodkruim gepaneerde tongetjes, verse tartaar, salade & frietjes

Salade Garnaalkroketjes 23.50
3 garnaalkroketjes in panko gepaneerd, verse mayo, salade & frietjes

Mont d’Or 26.50/pp
Kaasje in de oven (per 2 pers.) geserveerd met Alpencharcuterie en aardappel in de schil

KIDDIE
KAASkroketje VG 1st/HG 2st
GARNAALkroketje VG 1st/HG 2st

(tot 12 jaar)

9.00/15.00
10.00/18.00

STEAK met sla tomaat
KIPfilet met appelmoes
VISreepjes gepaneerd, sla en tomaat
Deze gerechtjes worden geserveerd met frietjes, ketchup en verse mayonnaise

15.00
15.00
15.00

