
Banketgerechten 

 

Koude voorgerechten 

Slaatje van geitenkaas met schuim van framboos en balsamico vinaigrette    8,00 euro 

Carpaccio van Rund met parmezaan, ruccola en groene pesto     9,00 euro 

Burgertje van gerookte zalm (tartaar/gestoomd/gerookt)    12,00 euro 

Tartaar van gerookte paling,makreel en forel met avocado en gefruite scampi 12.00 euro 

Carpaccio van Sint-Jakobsvrucht met limoen vinaigrette en avruga  12,00 euro 

Trilogie van Tonijn met groene pesto (tartaar/gegrild/carpaccio)   14,00 euro 

 

Warme voorgerechten 

Deense Kabeljauw in olijfolie met coulis van tomaat en basilicum   12,00 euro 

Scampi’s op een bedje van asperges à la flamande (seizoen)   12.00 euro 

Sint-Jakobsvrucht op een bedje van lamsoren met waterkers sausje  14,00 euro 

Duif in zijn jus op een mousse van knolselder met foie gras   14,00 euro 

Dorade Royal op een mousse van brocoli à la moutarde     15,00 euro 

 

Soepen 

Broccoli roomsoep met parels van courgette en boursin      6,00 euro 

Pompoensoep met spek lardons (seizoen)        6,00 euro 

Erwtensoep met gedroogde chorizo         6,00 euro 

Asperge roomsoep met gerookte zalm (seizoen)                               8,00 euro 

Bisque van langoustine met rouille       10,00 euro 

 

Hoofdgerechten 

Varkenshaasje met mosterdsaus aardappelkroketjes en garnituur    18,00 euro 

Parelhoenfilet met dragonsaus amandel kroketten en garnituur   18,00 euro 

Roulade van kalkoen, zachte kaas en Ganda ham met jus van salie   18.00 euro 

Lamskroon met rozemarijnsaus gratin van aardappel en garnituur   24,00 euro 

Filet van struisvogel met bruine jus, pommes pont neufs en garnituur  24,00 euro 

Gestoomde zeetong met saus van langoustine en aardappel puree  24,00 euro 

 

 

 

 



Desserten 

Chocolademousse met rood fruit             8,00 euro 

Bretoens appelgebak met calvados room en vanille ijs     10,00 euro 

Flensje met banketbakkersroom,appeltjes en rozijnen     10,00 euro 

Soufflé van grand marnier met speculoos en sinaasappel     10,00 euro 

Dessertbordje van de chef         12,00 euro 

 

Banketmenu (3 gangen met soep)  

Soepen 

Broccoli roomsoep met parels van courgette en boursin 

Pompoensoep met spek lardons (seizoen) 

Erwtensoep met gedroogde chorizo 

Knolselder roomsoep met gerookte zalm 

 

Hoofdgerechten 

Varkenshaasje met mosterdsaus aardappelkroketjes en garnituur 

Parelhoenfilet met dragonsaus amandel kroketten en garnituur 

Roulade van kalkoen, zachte kaas en Ganda ham met jus van salie 

 

Desserten 

Pallet van chocolade structuren en rode vruchten 

Bretoens appelgebak met calvados room en vanille ijs 

Flensje met banketbakkersroom,appeltjes en rozijnen 

Soufflé van grand marnier met speculoos en sinaasappel 

 

 

3-gangen menuprijs: 34,00 euro per pers.  

3-gangen menu inclusief wijnen en waters: 40,00 euro per pers. 

 

 

 

 

 



Banketmenu (3 gangen zonder soep)  

 

Koude voorgerechten 

Burgertje van gerookte zalm (tartaar/gestoomd/gerookt) 

Tartaar van gerookte paling,makreel en forel met avocado en gefruite scampi 

Carpaccio van Sint-Jakobsvrucht met limoen vinaigrette en avruga 

Carpaccio van rund met rode biet 

 

Warme voorgerechten 

Deense Kabeljauw in olijfolie met coulis van tomaat en basilicum 

Scampi’s op een bedje van asperges à la flamande (seizoen) 

Victoriabaars “beurre Blanc” met een mousse van knolselder en garnituur 

 

Hoofdgerechten 

Varkenshaasje met mosterdsaus aardappelkroketjes en garnituur 

Parelhoenfilet met dragonsaus amandel kroketten en garnituur 

Roulade van kalkoen, zachte kaas en Ganda ham met jus van salie 

 

Desserten 

Pallet van chocolade structuren en rode vruchten 

Bretoens appelgebak met calvados room en vanille ijs 

Flensje met banketbakkersroom,appeltjes en rozijnen 

Soufflé van grand marnier met speculoos en sinaasappel 

 

3-gangen menuprijs: 39,00 euro per pers.  

3-gangen menuprijs inclusief wijnen en waters : 45,00 euro per pers. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Banketmenu (4 gangen) 

Koude voorgerechten 

Burgertje van gerookte zalm (tartaar/gestoomd/gerookt) 

Tartaar van gerookte paling,makreel en forel met avocado en gefruite scampi 

Carpaccio van Sint-Jakobsvrucht met limoen vinaigrette en avruga 

Carpaccio van rund met rode biet 

 

Warme voorgerechten 

Deense Kabeljauw in olijfolie met coulis van tomaat en basilicum 

Scampi’s op een bedje van asperges à la flamande (seizoen) 

Victoriabaars “beurre Blanc” met een mousse van knolselder en garnituur 

 

Soepen 

Broccoli roomsoep met parels van courgette en boursin 

Pompoensoep met spek lardons (seizoen) 

Erwtensoep met gedroogde chorizo 

Knolselder roomsoep met gerookte zalm 

 

Hoofdgerechten 

Varkenshaasje met mosterdsaus aardappelkroketjes en garnituur 

Parelhoenfilet met dragonsaus amandel kroketten en garnituur 

Roulade van kalkoen, zachte kaas en Ganda ham met jus van salie 

 

Desserten 

Pallet van chocolade structuren en rode vruchten 

Bretoens appelgebak met calvados room en vanille ijs 

Flensje met banketbakkersroom,appeltjes en rozijnen 

Soufflé van grand marnier met speculoos en sinaasappel 

 

4-gangen menuprijs: 44,00 euro per pers.  

4-gangen menu inclusief wijnen en waters : 50,00 euro per pers. 

 

 

 



Deze prijzen zijn exclusief BTW en per stuk berekend met een minimum van 25 personen. 

Inclusief huur borden en bestekken.  

Inclusief 2u dienst kok 

Exclusief dienst bediening: 30,00€ per kelner per werkuur (exclusief BTW) 

* 2 kelners voor 25 personen 

* 3 kelners voor 25 – 50 personen 

* 4 kelners voor 50 – 75 personen 

 

 

 




