
                KERST EN NIEUW
                    MENU 1         €65.00   

                       SUGGESTIEMENU BY EETCLUSIEF.BE

Wildpastei met garnituren
Apero sharingbordje visparfait van zalm, groene kruiden & kerstomaat

Warm hapje van nobashi garnaal tempura met sesammayonaise
˝

Heldere bouillon met ravioli van kreeft & nori
˝

Roodbaars met boschampignons & krokante botertoast
˝

Hertmedaillon met wintergroenten, wildjus & aardappelgratin of amandelkroketten

FEESTMENU'S 2022

                                 MENU 2          €49.00   

Warm hapje van nobashi garnaal tempura met sesammayonaise
˝

Knolseldervelouté met gedroogde Gregaham & bieslook
˝

Roggevleugel gevuld met oesterzwammen en prei & garnaalsausje
˝

Wildragout met wintergroenten, veenbesjes & aardappelgratin of amandelkroketten

                                        MENU 3          €39.00   
            

Warm hapje van nobashi garnaal tempura met sesammayonaise
˝

Andalousisch soepje met tomaat, paprika & room, lente-ui & soepstengels
˝

Zeebrugs koninginnehapje met bladerdeeggebakje
˝

Kalkoenrollade met kastanje-paddestoel-rozijnvulling, 

wintergroenten & aardappelgratin of amandelkroketten

                                  MENU 4         €49.00   
    VEGETARISCH MENU BY EETCLUSIEF.BE

Zoete aardappel met Fourme d'Ambert & schorseneerchips
˝

Heldere bouillon met ravioli van boerenkool en knolselder
˝

Toast met boschampignons
˝

Gratin van wintergroenten met berloumi
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FEESTtoppers 2022 

FEESTSCHOTEL MET KREEFT, VIS & ZEEVRUCHTEN 
                                                                   € 49,00 pp
Warm hapje van nobashi garnaal tempura met sesammayonaise

˝

Gerookte heilbot, zalm belle-vue, gepelde tomaat met grijze garnalen, oesters, 
mosselen, schelpjes, gamba's, komkommer met krabvlees, ½ kreeft, gekookt eitje, 
aardappelsla, gemengde sla, sausjes & houthakkersbroodjes

GOURMETSCHOTEL (400 gram pp)              € 24,00 

Aziatisch scampispiesje, rundstournedos, gemarineerde kip, Brasvarmedaillon, 
kalf'Orloff, kruidenworstje, hamburger, pepersaus, champignonsaus, 
warme krieltjes met kruidenboter, tomaat/komkommersla, 
wortel/knolseldersla, gegrilde sucrine, huisbereide tartaar & andalouse & 
houthakkersbroodjes

KERST EN NIEUW

KERST EN NIEUW



FEESTkaart 2022 
KERST EN NIEUW

KIDSPARTY                                      
                                            
• Balletjes in tomatensaus (150 gr) & kroketten (4 stuks)
• Kipfilet (160 gr) met appelmoes & kroketten (4 stuks)
 

FEESTGEBAK   vanaf 4 personen - prijs voor 4 personen    
 
• Melk-fondant
• Vanille-pistache, rood fruit

KAASSCHOTEL  vanaf 4 personen - prijs pp       
 
Fourme d'Ambert, Chaumes, Saint Maure, Camembert, Taleggio
met al zijn garnituren

BESTEL JE FEESTMENU ONLINE VANAF 5/11/22

via particulier.eetclusief.be of via QR

€ 10,00
€ 10,00

€ 24,00

€ 9,20



ONLINE BESTELLEN via particulier.eetclusief.be of QR
Voor afhaal op 24 & 25/12 : bestellen vóór 18/12/22
Voor afhaal op 31/12 : bestellen vóór 25/12/22
Meer info? info@eetclusief.be of 052 37 65 60 

AFHALEN 
24/12 & 31/12 : 13u - 16u 
25/12 : 10u - 12u

-  zorge loos  t a f e l en  -

TIP
Makkelijk op te warmen met onze bain-maries. 

Reserveer ze via onze besteltool.
Allergie of intolerantie ?

Vermeld het in de besteltool.

prettige 
fEEEEsTTdagen

 #eetclusief

@eetclusief


