
Kerst- en nieuwjaarsmenu 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Guido Gezellelaan 33 

8930 Menen 

Tel 056/53 24 64    

 

Het zou ons zeer verheugen uw bestelling te mogen noteren. Ik verzeker u deze met de 

beste zorg uit te voeren, daarom vraag ik voor een vlotte samenwerking uw bestelling 

tijdig door te geven (ten laatste op za 17/12 en za 24/12). 

Alle bestellingen dienen minimum voor 2 personen besteld te worden en dienen 

afgehaald te worden in de winkel. 

 

De bestellingen voor kerstavond en oudejaarsavond kunnen afgehaald worden vanaf 

14.00 u tot 17.00 u 

Op kerstdag en nieuwjaarsdag kan dit van 

9.00 u tot 11.00 u 

 

Alle gerechten worden afgeleverd in inox of vuurvaste schotels tegen een waarborg. Bij 

teruggave van het volledig aantal stuks (afgewassen) wordt de waarborg integraal 

terugbetaald. 

 

Op vrijdag 23/12 en 30 /12 zal de winkel gesloten zijn. 

 

 

Prettige eindejaarsfeesten! 

Vanwege Geert en medewerkers 

 

 

 

 



Kerstmenu 

 

Assortiment van 3 warme ovenhapjes  

 

&&&&&&& 

 

Mooie meid, scheermesjes, curry, krokante groentjes 

 

&&&&&&& 

 

Pompoensoep met pittige kikkererwten 

 

&&&&&&& 

 

Kalkoen onder crumbelkorst 

Stoofpotje van wintergroenten 

Huisgemaakte kroketjes 

 

 

33,50 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwjaarsmenu 

 

Assortiment van 3 warme ovenhapjes  

 

&&&&&&& 

 

Ovenpannetje van zeewolf, prei, korstje van pijnboompitten 

 

 

&&&&&&& 

 

 

Romig soepje van knolselder met walnoten 
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Varkenshaasje met spek en zoete ui 

Knolselderpuree met amandelschilfers 

Peertjes met veenbessen 

Huisgemaakte kroketten 

 

 

33,50 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APERITIEF              prijs per persoon 
Kaaskroketjes (per stuk)                       0,75 € 
Garnaalkroketjes (per stuk)                     0,95 € 

Warme ovenhapjes (per stuk)                   1,15 € 
Assortiment 5warme ovenhapjes                                 5,15 € 
Koud aperitiefbord (min. 4pers.)                                              4,40 € 
Knabbelbord (min. 6p.)                                4,95 € 
 

KOUDE VOORGERECHTEN 
Tomaat met garnalen                             11,95 € 
Cocktail van grijze garnalen                            12,75 € 
Cocktail van zalm en grijze garnalen                        12,00 € 
Cock. v. zalm, krab en grijze garnalen                                   12,00 € 
Gemarineerde zalm met bieslooksaus               11,75 € 
Gegarneerde zalmmoot                               10,25 €  

Oesters Creusses (per stuk)                                   1,85 € 
Warme oesters (per stuk)                    3,25 € 
 

SOEPEN         
Groentenroomsoep                         3,00 € 
Tomatenroomsoep                         3,00 € 
Bloemkoolsoep                         3,00 € 
Aspergeroomsoep                         3,00 € 
Witloofroomsoep                         3,00 € 
Champignonroomsoep                         3,00 € 
Preiroomsoep                                    3,00 € 
Kervelroomsoep                         3,00 € 
Gevogelteroomsoep                         3,00 € 
Vissoep met z’n garnituren                    4,75 € 

Kreeftenroomsoep                    5,75 € 

 

KOUDE HOOFDSCHOTELS 
Gevarieerde vleesschotel                 15,75 € 
Gevarieerde visschotel                 16,00 € 
Gevarieerde visschotel met gerookte zalm en heilbot              18,50 € 

Gevarieerde vis- en vleesschotel                 18,95 € 

Gevarieerde visschotel met kreeft                dagprijs 

Zeevruchtenschotel                                                 24,50 € 

 

WARME VOOR- EN VISGERECHTEN 
Kaaskroketten (per stuk)                    1,95 € 
Garnaalkroketten (per stuk)                    3,35 € 

Vol-au-vent in bouchée                    5,50 € 
Bouchée met vis en garnalen                    6,50 € 
Vispannetje *                    9,95 € 
Kikkerbillen met lookboter                                          11,50 € 
Kikkerbillen provençaals sausje                                  12,50 € 
Kikkerbillen met roomsaus                                          11,50 € 



Coquille St.-Jacques                    9,45 € 
St.-Jacobsvruchten met groentensnippers                                                                     11,50 € 

St.-Jacobsvruchten met kruidensaus                         11,50 € 
Visfondue of gourmet                                                  22,50 € 
Gegratineerde zeevruchten *                                     11,50 € 
Gegratineerde zeevruchten met kreeftenaroma *                                                      11,50 € 

Rivierpaling in de room *                                            12,75 € 
Rivierpaling in ‘t groen *                                             12,75 € 
Rivierpaling op z’n Provençaals  *                            12,75 € 
Scampi’s met lookboter *                                           11,50 € 
Scampi’s met kreeftensaus *                                      11,50 € 
Tongfilets in witte wijn saus *                              12,75 € 
Tongfilets met kreeften saus *                               12,75 € 
Tongfilets met zalm op groen bedje *                   12,95 € 
Staartvis op spinaziebedje *                                  12,75 € 
Staartvis met kreeftensaus *                                 12,95 € 
Zalm en tarbot met safraansaus*                               12,75€ 
Marmietje van zalm, tong, staartvis, met groene asperges*                        11,75 € 

Tarbot met kerriesaus *                12,95 € 
Tarbot met kreeftensaus op tagliatelle *               12,95 € 
Grietfilet met oesterzwammen *                12,95 € 
Halve kreeft met kerriesaus               dagprijs 

Halve kreeft in romige kookjus met groentenjulienne            dagprijs 

Halve kreeft Amercaine (de echte Bretoense schaaldierensaus)           dagprijs 

*Indien u dit wenst als een hoofdschotel + 6 € 

VLEES- EN GEVOGELTEGERECHTEN 
Kip met dragonsaus                                                                 10,50 € 

Kip met curryroomsaus                 10,50 € 
Kalkoen overgoten met zoet sausje                 10,95 € 
Kalkoen met bruine roomsaus                 10,95 € 
Parelhoen met groene pepersaus                 12,50 € 
Parelhoen met sinaasappelsaus                                 12,50 € 
Varkensgebraad “Archiduc”                10,75 € 
Varkensgebraad “Orloff”                10,75 € 
Ardeens gebraad met sausje van Streekbieren                          10,75 € 

Varkenshaasje in rode wijn saus                11,25 € 
Eendenborst met sinaasappelsaus                             12,75 € 
Eendenborst met sausje van oude port                    12,75 € 
Kalfsgbraad met kruidenroomsaus                            14,75 € 
 

AARDAPPELBEREIDINGEN 
Puree- aardappelen                    2,50 € 
Aardappelkroketten (per stuk)                    0,30 € 
Gegratineerde aardappelen                   2,95 € 
Koude aardappelen                   2,50 € 
Rijstsalade                  2,50 € 
 

 



GROENTENBEREIDINGEN 
Appel met veenbessen                  2,50 € 
Peertjes in rode wijn                    2,50 € 
Bloemkool met roomsaus                    2,50 € 
Gebakken witloof                  2,50 € 
Knolselderpuree                  2,50 € 
Gegratineerde prei                               2,50 € 
Gestoofde erwtjes                  2,50 € 
Peertjes met veenbessen                    2,50 € 

 

 

 

 

 

 


