MENU ‘GOEI GOESTING’

VOORGERECHT
Gerookte zalm – gemarineerde tomaat – mierikswortel – blini’s
of
Vitello tonato ‘Goei Goesting style’
of
Veggie: Carpaccio van tomaat – crème van avocado – buffelmozzarella – limoen/tijm olie

HOOFDGERECHT
Kabeljauwhaas – mousselinesaus van rivierkreeften – jonge spinazie en jonge wortelen – lekkere patatjes
of
Filet pur ‘Prime beef, grain fed’ gegrild – béarnaise- of peperroomsaus – warme seizoensgroenten – verse frieten
of
Veggie: Spaghetti – spinazie – Belgische vleestomaten – buffelmozzarella – limoen/tijm olie

NAGERECHT
Dame Blanche – warme chocoladesaus – slagroom
of
Crème brûlée
Prijs menu 3-gangen: p.p. € 49,50 | Prijs Veggie menu 3-gangen: p.p. € 39,50

Dit menu kan uitgebreid worden tot een 4-gangen menu

4 GANGEN
Mossel soepje – venkel – appel – curry
Prijs menu 4-gangen: p.p. € 58,50
Met wijnarrangement: p.p. € 22

Menu wordt enkel per tafel geserveerd en de gerechten kunnen niet veranderd of aangepast worden.
Om lang wachten te voorkomen en de kwaliteit te kunnen blijven verzekeren vragen we om vanaf 5 personen te kiezen uit max. 4 gerechten per gang per tafel.
Vanaf 8 personen max. 3 gerechten per gang per tafel.
Wenst u aanpassingen (vegetarisch,…) of bent u allergisch voor bepaalde ingrediënten, gelieve dit te melden. Ons team is op de hoogte van de allergenen in onze
gerechten.

SEIZOENS MENU

3 OF 4 GANGEN
Zeebrugse garnalen cocktail – kropsla – ei – tomaat – cocktailsaus
•

Mossel soepje – venkel – appel – curry (4 gangen)
•

Suprême van zwartpoot kip – Parijse champignons – in hoeveboter gestoofde paksoi – romige puree met zwarte truffel
•

Aardbeien – amandelkrokant – rabarber – munt ijs
Prijs menu 3-gangen: p.p. € 49,50 | Prijs menu 4-gangen: p.p. € 58,50

Om lang wachten te voorkomen en de kwaliteit te kunnen blijven verzekeren vragen we om vanaf 5 personen te kiezen uit max. 4 gerechten per gang per tafel.
Vanaf 8 personen max. 3 gerechten per gang per tafel.
Wenst u aanpassingen (vegetarisch,…) of bent u allergisch voor bepaalde ingrediënten, gelieve dit te melden. Ons team is op de hoogte van de allergenen in onze
gerechten.

