AFHAALMENU KERST EN NIEUWJAAR
Graag stellen wij het menu en enkele suggesties voor kerst en nieuwjaar aan
u voor.
Bestelling kan u doorgeven via telefoon: 0494/18.50.05
Graag uw bestelling door te geven voor kerst tot 20 december en nieuwjaar
tot 27 december.

MENU
APERITIEFHAPJES

Kaaskoekje / gerookte mimolettecrème.
Madeleintje van zwarte olijf
Oester / gedroogd zeewier / avocadocrème
Gerookte paling / ramenas / gepofte zwarte rijst / miso

ST.-JACOBSVRUCHT

Carpaccio / aardpeer / peterseliewortel

GRIET
venkel / saffraan / krokantje

HERT

puree van knolselder / witlof / boschampignons / appel en veenbessen /
sausje van rode bes

PRALINEMOUSSE

chocoladecrumble / gekarameliseerde pistachenootjes / Fleur de sel
Volledige menu: €60/per persoon
of selecteer 1 tot meerdere gangen apart:
-

4 hapjes
Carpaccio
Grietfilet
Hert
Dessert

€12
€15
€18
€25
€10

ANDERE GERECHTJES OM MEE TE NEMEN
BIJ HET APERITIEF:
Huisbereide ganzeleverpaté / ajuinconfituur / rozijnenbrood

€12/100g

6 of 12 platte Zeeuwse oesters

€3/stuk

VOORGERECHTEN
Tartaar van zeebaars / rode biet / mierikswortel / karnemelk

€16

Cannelloni van Holsteiner / gerookte geitenkaas / quinoa / savora

€18

½ kreeft gegratineerd / kruidenboter

€20

Tongreepjes / witte wijnsaus / garnalen / tomaat / peterselie

€17

SOEP
Bisque van garnalen / bieslookroom

€12/liter

HOOFDGERECHTEN
Filet van parelhoen / dragon / witlof / knolselderpuree
boschampignons

€23

Stoofpotje van hert / wintergarnituur

€25

Gratin van Deense kabeljauw / spinazie / prei
puree van aardappel / kervel / parmesan

€25

Grietfilet / venkel / saffraan / krokantje

€24

DESSERT
Mousse van praliné / chocoladecrumble
gekarameliseerde pistachenootjes / Fleur de sel

€10

Crème Brûlée

€8

VOOR DE LIEFHEBBERS
Paling in de room / ricard / peterselie / kervel

€25

Paling in’t groen / verse kruiden

€25

Wenst u een wijntje passend bij het gerecht, dan helpen wij u graag.
Prettige feestdagen!
Hou u gezond en eet uw buikje rond…
De Vlasblomme
Dorp 65
9860 Oosterzele
Tel: 0494/18.50.05

