Fingerfoodbox

€ 18,00

Per 4 personen

Per box

Tzatziki van komkommer met limoen
Tomatade met parmesan en sesam
Huisbereide aubergine dip Oosters getint
Voldoende crackers
20 huisbereide kaaskoekjes

Tapasplank

€ 48,00

Voor 6 à 8 personen

Per plank

Rijkelijk gevulde langwerpige tapasplank, er liggen
altijd minimum 15 verschillende soorten op met oa:

3 soorten tapenades met
huisbereide crackers en kaaskoekjes
Quiche Lorraine
Wildpaté met toast en ajuinconfituur
Rillettes
Dipgroentjes met sausje

Warme hapjesbox
Voor in de oven

Mix van gerookte Italiaanse vleessoorten
Tête de Moine en Fleuron de Bruges

Mini-croque met truffel en mozzarella
Spiraal van gerookte zalm en pesto
Ratte-aardappeltje met grijze garnalen,
zure room en makreelkaviaar

Kippenvleugeltjes
Zongedroogde tomaatjes en olijfjes
Opgelegde haring in sherry

Frituur hapjesbox
Voor in de frietketel

Huisbereide brioche met rilette

Per p.p.

Bruschetta met spinazie, zongedroogde
tomaat en parmesan

Krokante sushi

Aperitiefbordje met 5 hapjes

€ 6,50

€ 10,00
prijs p.p.

€ 9,00
Per p.p.

Garnaalkroketje
Gefrituurde schartong met verse tartaar
Groentennestje met currydip

Hartig wafeltje met chorizo

Fazantenkroketje met champignoncrème

Pana cota van gerookte paling

Kaasballetje

Krokante sushi met sojadip
Kruiden-pannenkoek met graved lachs
zalm

Kids hapjesbox
Voor in de oven

Oesters (per stuk).

€ 2,50

Gegratineerde oesters (per stuk).

€ 3,00

Oesters Fines De Claires (per 6)

€ 16,00

Mini pizza
Mini burgertje
Kippenvleugeltje
Worstenbroodje

€ 5,50
Per p.p.

Klassieke garnalen cocktail

€ 16,00

Huisbereide terrine van ganzenlever
met confijten en rozijnentoast

€ 15,00

Halve zeekreeft Belle Vue

€ 19,00

Tartaar van Gravad lax zalm met
cruditeiten en geconfijte groenten

€ 14,00

Rundscarpaccio Taverlani met
ganzelevercrul

€ 14,00

Carpaccio van Coquille met
knolselder en truffel

€ 14,00

Tomatenroomsoep

€ 3,00

Kruidige pompoensoep

€ 3,50

Aardpeersoep

€ 3,50

Kreeftenbisque

€ 5,00

Huisbereide garnaalkroketten

€ 4,50

Huisbereide kaaskroketten

€ 3,00

Opgevulde schartong,
prei-aardappeltjes en saffraansausje

€ 15,00

Vispannetje “Taverlani”met beurre
blanc en preipuree

€ 14,00

Halve zeekreeft gegratineerd
met juliennegroentjes

€ 25,00

Paling in de room of in’t groen
met fijne frietjes

€ 20,00

Vispannetje Taverlani met
beurre blanc en preipuree

€ 18,00

Bouillabaisse met 4 soorten vis,
rouille, gemalen kaas, toasten,
saffraanroom, fijne groentjes en
garnalen

€ 21,00

Volledige zeekreeft gegratineerd
met juliennegroentjes

€ 45,00

Kalkoen archiduc

€ 16,00

Varkenswangetjes in bruin bier

€ 17,00

Fazant fine champagne

€ 19,00

Wildstoofpotje van hert

€ 20,00

Filet van parelhoen crème sherry

€ 19,00

Filet van hertenkalf Grand Veneur

€ 23,00

Opgevulde halve kalkoen met
sinaasjus (5 personen)

€ 90,00

Opgevulde hele kalkoen met
sinaasjus (10 personen)

€ 180,00

€ 40,00
Prijs p.p.

Gratin van peer, donkere
chocolade en amandelcrunch

€ 5,00

Chocolademousse

€ 5,00

Cremeux van citroen en passievrucht,
amandelcrunch en meringue italienne

€ 5,00

Crème brûlée bourbon vanille

€ 6,50

Dessertbordje Roger Vandamme

€ 8,50

Kaasbordje met 6 verschillende kazen,
rozijnentoast en garnituren

€ 9,00

