
Mandellaan 278 - 8800 Roeselare
T. 051/25.00.96

menu 3              36 €/p.p.

duo van scampi en coquilles op italiaanse wijze
~

pompoensoep met gerookte kip en pancetta
~

filet van hertenkalf in jussaus, geparfumeerd met rozemarijn
appel met veenbessen, gestoofd witlof, peer in rode wijn

~
gratin aardappelen

Beste klanten,

We wensen jullie, en je familie een gezond en gelukkig 2022 !
Zorg goed voor jezelf en elkaar, en vergeet vooral niet te genieten

van elk klein leuk en gezellig moment !

Pascal & Patsy
Fien & Daan, Babs en Ode & personeel

menu 1              28 €/p.p.

tomatensoep met balletjes
~

garnaalcocktail in glas
~

sappig kalkoengebraad in champignon-pepersaus
boontjes met spek, wortelen en erwten, duo van 

bloemkool en broccoli
~

verse kroketten (7st/p.p.)

menu 2         30 €/p.p.

vispannetje van de chef
~

courgettesoep met spekjes
~

feestgebraad van kip in een culinair portosausje
duo van broccoli en bloemkool, wortelen en erwten, 

verse champignons
~

verse kroketten (7st/p.p.)



Aperitieftafel

mini videe met ham/kaas, garnaal of vol-au-vent   0.75€/st
mini pizza 0.75€/st
mini pizza bagel 0.75€/st
mini hamburgertje 1.25€/st
mini quiche met ham, prei en duvel 1.70€/st
mini vispannetje              1.90€/st
mini gratin van noordzeegarnaaltjes 1.90€/st
mini scampipannetje              1.90€/st
mini sint-jacobsnootje in venkelroom 1.90€/st
gegratineerde oester ‘fine champagne’ 2.20€/st

Koude aperitiefglaasje

mini garnaalcocktail 1.90€/st
glaasje van gegrilde scampi, oosters quinoa & mango 1.90€/st
glaasje van zoete aardappel, guamole en gerookte zalm 1.90€/st

om te frituren

mini kaaskroket 0.40€/st V.G.2.00€/st
mini breydelhamkroket 0.50€/st V.G.2.50€/st
mini varkenswangkroket 0.50€/st V.G.2.75€/st
mini garnaalkroket 0.60€/st V.G.3.00€/st
scampi in aardappeljasje 1.20€/st

Soepen

tomatensoep met balletjes 4.00€/l
courgettesoep met spekjes 4.50€/l
zachte paprikasoep met kruidenkaas 4.50€/l
culinair pompoensoepje met gerookte kip & pancetta         4.80€/l

Koude voorgerechten

bordje rundscarpaccio van de chef 9.50€/st
bordje van porchetta duroc d’olives 9.50€/st
bordje van vitello tonato van kalkoen 9.50€/st
garnaalcocktail in glas 9.80€/st

Warme voorgerechten

normandische tongrolletjes 9.60€/st
kabeljauwhaasje in een bretoense vissausje  9.60€/st
vispannetje van de chef 9.80€/st
duo van scampi en coquilles op italiaanse wijze 9.80€/st
(diabolique, rode pesto en tomaat)

Deze voorgerechten kunnen ook als hoofdgerecht gekozen worden mits 
een opleg van 6.00€/p.p. 

Koude schotels
er worden geen koude schotels gemaakt 

op kerst –en oudejaarsavond !!!!!!

koude schotel met vlees   15.00€/p.p.
tomaat met vleessalade, hamrolletjes met asperges, 
rosbief- en varkensgebraad, rauwe ham, kippenbout, 
vleesbrood, kippenwit, salami
aangevuld met dagverse groenten 
(bloemkool, sla, tomaat, wortel, komkommer)
koude aardappelen of verse frietjes, 2 soorten sausjes 

koude schotel met vlees en vis  22.00€/p.p.
hamrolletjes met aspergers, rosbief- en varkensge-
braad, rauwe ham, kippenwit, salami, vleesbrood, .. 
tomaat met garnaal, gerookte zalm en heilbot, 
gepocheerde zalm en tongrolletjes, 
gerookte paling en forelfilet.
aangevuld met dagverse groenten (bloemkool, sla, 
tomaat, wortel, komkommer)
koude aardappelen of verse frietjes, 2 soorten sausjes

breugelschotel    15.00€/p.p.
halve tomaat met vleessalade, kippenbout, gekookte 
ham, varkenskop, paté, gerookte ham, ovenspek, wor-
stenparade, rosbief- en varkensgebraad, salami, bloed-
worst, aangevuld met dagverse groenten, (bloemkool, 
sla, tomaat, wortel, komkommer), 2 koude sausjes, 
zilveruitjes en augurkjes & koude aardappelen

Warme hoofdgerechten

varkens- of kalkoenorloff archiduc 8.90€/p.p.
varkenshaasje in italiaanse roomsaus 9.80€/p.p.
sappig kalkoengebraad in champignon-pepersaus 9.80€/p.p.
kalkoennootje in wildsaus met veenbessen 9.80€/p.p.
feestgebraad van kip in culinaire portosaus 11.50€/p.p.
parelhoenfilet in witloof - truffelsaus 13.80€/p.p.
filet van hertenkalf in jussaus,
geparfumeerd met rozemarijn 16.90€/p.p.  

Bij elk hoofgerecht kan men een bijpassende groente 
bestellen tegen de prijs van 2.00€/p.p. per soort.

keuze uit: duo van broccoli en bloemkool, 
verse champignons, wortelen en erwten, 
appel met veenbes, peertjes in rode wijn, 

gestoofd witlof, boontjes met spek 

aardappelen

verse frietjes 3.00€/kg
verse kroketten 0.30€/st
aardappelpuree 6.40€/kg
gegratineerde aardappelen 9.50€/kg
zuiderse gratin aardapelen 10.00€/kg

Ga je zelf graag aan de slag in de keuken ? 
Dan hebben wij een ruime keuze vers vlees !

rundsvlees: filet pur, rosbief entrecote, cote à l’os, ...
kalfsvlees: kalfsfilet, gebraad, blanquette, osso-
bucco, ...
varkensvlees: haasje, ardens gebraad, orloff, ...
lamsvlees: kroontjes, koteletjes, lamsfilet, ...
gevogelte: kipfilet, kalkoenfilet, parelhoen, ...
wild: hertenkalffilet, everzwijnfilet, ragout, fazant, 
eendenborst, ...

Gezellig tafelen met onze TOPPERS

fondue ‘maison’ 10.00€/p.p.
gemarineerd varkensvlees, runds- en kalfsvlees, 
kippenvlees met spek, diverse gehaktballetjes, witte worst 

gourmet ‘maison’ 11.00€/p.p.
biefstukje, worstje, hambuger, ei met spek, brochette, cordon-bleu, 
schnitsel, ardens gebraad, kalkoen en varkenshaasje 

steengrill 12.00€/p.p.
biefstukje, varkenshaasje met spek, kalfslapje, kalkoenfilet, 
ardens gebraad, lamskotelet, grillspek, brochet, 
worstje en hamburger

NIEUW !!!
burgerparty 14.80€/p.p.
7 verschillende mini burgertjes - 7 mini broodjes
garnituur: sla, tomaat, augurken, gebakken uitjes, kaas, gerookt 
spek, ketchup, gourmetsaus en bickeysaus

visgourmet 16.90€/p.p.
scampibrochet, coquille, zalm, kabeljauw, tonijn, victoriabaars, ...

wildgourmet 16.90€/p.p.
hertenkalffilet, struisvogelfilet, fazant & parelhoenfilet, eendeborst, 
kangoeroefilet, everzwijnfilet, lamsfilet en wildsausje

racletteschotel (vanaf 4 pers.)  17.60€/p.p.
assortiment van verschillende kaassoorten
gerookte en gekookte vleeswaren, ajuintjes en augurken 
kriel aardappelen

Voor de allerkleinsten

kinderfondue 5.50€/p.p.
3 soorten gehaktballetjes, chipolatta, grillworst en kippenblokjes met spek

kindergourmet 5.50€/p.p.
chipolatta, hamburger, kipfilet, schnitsel, cordon-bleu, ei met spek

fondue, gourmet, steengrill kunnen aangevuld worden 
met aardappelen en koude groenten mits een opleg 

van 5.50€/p.p.
 ‘NIET TIJDENS DE FEESTDAGEN’

de bijpassende sausjes zijn gratis


