Menu d’Aertrycke
RESTAURANT-FEESTZAAL | TORHOUT

Februari

Maart

Aperitief

Aperitief

Bubbels ‘Baron de Noble Cœur’,
kir “Les Grands Seigneurs” of sinaasappelsap

Bubbels ‘Baron de Noble Cœur’,
kir “Les Grands Seigneurs” of sinaasappelsap

3 amuses van de chef

3 amuses van de chef

Koud voorgerecht

Koud voorgerecht

Carpaccio van rund

Vitello tonato

truffelvinaigrette - parmezaan - pijnboompitten

crème van tonijn - koningskappertjes - rucola

Soep

Soep

Verrine “Dubarry”

Verrine van erwten

bloemkool - dorade - zeekraal

Breydelspek - croutons - gekruide room

Warm voorgerecht

Warm voorgerecht

Noorse skrei

Zeewolf uit de oven

crème van peterselie - mossel
geplette aardappel

kruidencrumble - fondue van prei
witte wijnroomsaus

of

of

Klassiek Oostends vispannetje

Klassiek Oostends vispannetje

kabeljauw - zalm - mossel - scampi

kabeljauw - zalm - mossel - scampi

Hoofdgerecht

Hoofdgerecht

Everzwijnnootje

Mechelse koekoek

poivradesaus - gratin dauphinois

roomsaus van beukenzwam - bouchonaardappel

of

of

Belgisch rund “Wit-Blauw”

Belgisch rund “Wit-Blauw”

champignon- en peperroomsaus - verse frietjes
warme seizoensgroentjes

champignon- en peperroomsaus - verse frietjes
warme seizoensgroentjes

of

of

Catch of the day

Catch of the day

jonge spinazie - tuinkruiden
blanke botersaus

mosseltjes - dugléré roomsaus
julienne van prei

Dessert

Dessert

Moelleux van chocolade

Sabayon

amandelcrème - vanilleroomijs - kattentong

Grand Marnier - vanilleroomijs

Koffie met zoete versnaperingen

Koffie met zoete versnaperingen

Full service receptie aan tafel: aperitief, geselecteerde wijnen, bieren, alcoholvrije- en
frisdranken, inbegrepen tot en met de koffie. Kinderen van 0 tot 2j: gratis
3j tot en met 6j: kidsmenu aan 20 euro. Van 7j tot en met 12j: dit menu aan 30 euro.
Uitgebreide staande receptie aan 10 euro p.p.: 1 uur lang bubbels
‘Baron de Noble Cœur”, kir of sinaasappelsap plus twee extra hapjes (dus 5 in totaal)

€56

FULL SERVICE MENU

Kasteeldomein

Kapel

Fleur de Bruyère

August De Maere

Huwelijksfeesten

Business

Kinderen

Communies

Evenementen

Buffetten

Menu’s

Foyer

BABYBORRELS COMMUNIEHAPPENINGS RECEPTIES HUWELIJKSFEESTEN
JUBILEUMS PROEVERIJEN GALA’S WALKING DINNERS BEDRIJFSBANKETTEN
PRODUCTVOORSTELLINGEN SEMINARS MEETINGS EVENEMENTEN ROUWMAALTIJDEN
WE BIEDEN PLAATS AAN 25 TOT 280 PERSONEN. CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND.
WWW.KASTEELDAERTRYCKE.BE

