Zeeweg 42, 8820 Torhout
info@kasteeldaertrycke.be

+32(0)477 35 22 45
www.kasteeldaertrycke.be

VIER IN KASTEEL D'AERTRYCKE
Geniet met vrienden en familie van ons feestmenu tijdens
de feestdagen in ons kasteel d'Aertrycke in Torhout.
Wij zorgen voor uw culinaire beleving in een fijne sfeer zodat u, samen met
vrienden of familie, zorgeloos kunt genieten van de mooiste periode van het jaar.

DATA EN STARTUUR

24/12

25/12

START OM 18U30

START OM 12U00

31/12

01/01

START OM 18U30

START OM 12U00

B OEK UW TAFEL NU
t:

+32(0)477/35 22 45 - OF - e: info@kasteeldaertrycke.be

€79

24/12/2022
DRANKEN TOT
AAN DE KOFFIE

PRIJZEN EN INFO

€76

25/12/2022
DRANKEN TOT
AAN DE KOFFIE

€132
31/12/2022
MET DANS
TOT 04U00

€76

01/01/2023
DRANKEN TOT
AAN DE KOFFIE

MET GLAASJE BUBBELS OM MIDDERNACHT OP OUDERJAARSAVOND 31 DECEMBER 2022
TERWIJL U FEEST MET ONS AANGEBODEN FEEST GADGETS PAKKET AAN TAFEL.

UPGRADE JE DINER OP MET GRAND CRU DE BLANCS JEAN MILAN CHAMPAGNE AAN €35/per fles.
Prijzen kinderen: gratis (0 - 2 jaar) - € 30 (3 - 6 jaar) € 40 (7 - 14 jaar)
Brut "Comtesse Marie-Jullie", Kir "Les Grands Seigneurs",
geselecteerde wijnen, kwaliteitsbieren zoals Stella,
Tripel Karmeliet, Leffe, ... , waters, frisdranken,
Grootmoeders koffie of onze thee-selectie zijn inbegrepen.
Alcoholvrije bubbels, witte en rode wijnen verkrijgbaar op eenvoudig verzoek.
Reservaties pas definitief na overschrijving rek. BE 73 7360 1510 2560
Maar eerst bellen of mailen aub (+32(0)477/35 22 45) Indien er nog plaats is, dan pas overschrijven !
Graag uw betaling tegen 1 december. Reservaties na 1december, betaling binnen de 8 dagen.
Vermeld bij overschrijving: uw naam, naam restaurant, datum, aantal en telefoonnummer.

FEESTDAGENMENU
APERITIEF
Feestelijke bubbels “Comtesse Marie-Julie” - Kir "Les Grands Seigneurs" - appelsiensap
(Fleur je menu feestelijk op met Grand Cru Blanc de Blancs « Jean Milan » Champagne aan €35/per fles)

A M U S E S VA N D E C H E F

Taartje van gepofte pompoen en eendenborst “fumé”
Carpaccio van coquille Saint-Jacques met limoen en Maldon zout
Pannacotta van boschampignons - rivierkreeft en truffelolie

VO ORG E R E C H T

Tiane van warm gerookte zalm

Groene asperges - crème van oude mosterd

FEESTELIJK SOEPJE

Thais geparfumeerde langoustines velouté verrine
Opgeklopte room - granny smith appel
haringkaviaar

TUSSENGERECHT

Op vel gebakken zeebaarsfilet

Risotto van spinazie - groenten tagliatelle - “lemon beurre blanc”

HOOFDGERECHT
Kalfslende “Wellington”

Duxelle - portosaus
Aardappeltaartje met geroosterde wintergroenten
OF

Kabeljauwfilet

Peterselieboter - kruidencrumble - knolgroenten - zachte curryroomsaus
( Keuzes van het hoofdgerecht moeten doorgegeven worden bij reservatie)

DESSERT

Feestelijk dessert glaasje

Crème diplomate van zoete bosvruchten
Vanille bisquits - Italiaanse méringue

G R O O T M O E D E R S KO F F I E O F T H E E - S E L E C T I E
Met zoete hapjes
Enkel beschikbaar op 31/12/2022

O U D E JA A R S AVO N D S NA C K
Heerlijke Belgische verse frietjes

ELK WEEKEND GEVARIEERDE MENU'S
Geniet doorheen het jaar van onze menu's in Kasteel d'Aertrycke

Kasteel d’Aertrycke is met zijn 55ha groot park met kasteelvijvers, zijn authentiek
neo-gotisch interieur met diverse zalen en zaaltjes en zijn geraffineerde
gastronomie dè locatie voor u etentje.
Ontdek onze seizoensmenu.
Met dit seizoensmenu kan u altijd genieten van hapjes van de Chef, koud
voorgerecht, schuimig soepje, warm voorgerecht, een keuzehoofdgerecht,
dessert en koffie. Het seizoensmenu is verkrijgbaar in full service dus
aperitieven, kwaliteitswijnen, bieren, waters en frisdranken zijn inbegrepen tot
aan de koffie.
Ontdek onze degustatiemenu.
Een ruime selectie van onze gekende klassieke voorgerechtjes met een hippe
twist. Koud & warm, vis & vlees. Het hoofdgerecht houden wij traditioneel met
keuze uit 3 gerechten. Dit menu bestaat uit maar liefst 12 gangen, een waar
culinair feest dus!
Ontdek onze keuzemenu.
Met ons keuzemenu kan u altijd genieten van hapjes van de Chef, voorgerecht,
een keuzehoofdgerecht, dessert en koffie. De keuzemenu is verkrijgbaar in
full service dus aperitieven, kwaliteitswijnen, bieren, waters en frisdranken zijn
inbegrepen tot aan de koffie. culinair feest dus!
Geniet vanaf 2 personen van ons all-in keuzemenu, degustatiemenu of
seizoensmenu op zaterdagavond en zondagmiddag.

ONTDEK ONZE ANDERE LOCATIE'S
Eccellenza laat jullie lekker eten, feesten en genieten in stijl in tal van verschillende
locaties. Onze geselecteerde restaurants en feestzalen hebben een uniek en eigen
karakter waar u sfeervol en gezellig tafelt.

www.klokhof.be
info@klokhof.be

www.salonscortina.be
info@salonscortina.be

www.kasteeldaertrycke.be
info@kasteeldaertycke.be

www.cleenschardauw.be
info@cleenschardauw.be

www.villakruiscalsyde.be
info@villakruiscalsyde.be

www.hetkoetshuys.be
info@hetkoetshuys.be

Klokhof Kortrijk

Salons Cortina Wevelgem

Kasteel d'Aertycke Torhout

Cleen Schardauw St.-Eloois-Winkel

Villa Kruiscalsyde Pittem

Het Koetshuys Torhout

VIER THUIS MET

Food Box

Met onze culinaire foodboxen kan je jouw gasten lekker
thuis verwennen zonder stress.
Alle gerechtjes zijn heel eenvoudig op te warmen, bovendien
krijg je van ons zelfs het porselein gratis cadeau!
Er is al een foodbox vanaf €49.
Laat de feestdagen maar komen.

CULINAIRE

Cadeaubon
Verwen iemand culinair met onze cadeaubon.
Kom je cadeaubon afhalen in kasteel d'Aertrycke.
Langskomen kan op zaterdag van 15u tot 19u
of zondag van 10u tot 18u.

Ander tijdstip kan ook na telefonisch contact.
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