Bruschetta met spinazie en
zongedroogde tomaat

€ 1,50

Spiraal gerookte zalm

€ 1,50

Bruschetta met geitenkaas
en kweepeer

€ 1,50

Huisbereid garnaalkroketje

€ 2,00

Huisbereid kaaskroketje

€ 1,80

Mini croque met mozzarella
en truffel

€ 1,50

Ouderwets worstenbroodje

€ 1,50

Chorizokroket met pickles dip

€ 1,50

Mini ajuintaartje met zure room

€ 1,50

Groentennestje in tempura
met currydip

€ 1,50

Gegratineerde oester

€ 3,00

Huisbereide gefrituurde
Tongreepjes (2 stuks) met
huidsbereide tartaar

€ 3,00

Krielaardappel met zure room
en garnalen

Langwerpig aperitiefbord
met 5 verzorgde hapjes

€1,50

Carpaccio van rund ‘TAVERLANI’

€ 4,50

Cocktail van zeevruchten en
scampi

€ 4,50

Carpaccio van coquille met
pastinaak

€ 4,50

Gemarineerde zalm met limoen
en zure room

€ 4,50

Bordje wildpastij en kweepeer

€ 4,50

Gerookte eendenborst met
exotische salade

€ 4,50

Ceviche van langoustinnes met
waldorfslaatje

€ 5,50

Carpaccio van rode biet met
frisse kruidensla noten & zaden

€ 4,50

Tong met mousseline van prei

€ 5,00

Scampi met risotto en saus van
schaaldieren

€ 5,00

Ris de veau façon “Paul” met
bladerdeegje

€ 5,00

Gegrilde zalm met
waterkersjus

€ 5,00

Aubergine parmigiana

€ 5,00

€ 8,00

Pana cota van gerookte paling
Mini brioche met piemonte noten en rilette
Gravad lax zalm, gepofte aardappel & avruga
Aardappelwafeltje met tuinkruiden en choriso
Exotisch slaatje met gerookte eendenborst
Deze hapjes zijn ook apart te verkrijgen. (€2 per stuk)

Tappas plank met specialiteiten
van het huis (+/- 6-8 pers.)
Franse geopende oester

€ 45,00
€2,50
per stuk

Mini hamburgers

€ 1,50

Mini pizza

€ 1,50

Kippenboutjes

€ 1,50

Worstenbroodjes

€ 1,50

Huisbereid kaaskroketje

€ 1,80

Traditionele tomatenroomsoep

€ 3,00

Courgettevelouté met
curryschuim

€ 3,50

Pompoensoep met tuinkruiden

€ 3,50

Cappuccino van garnalen met
saffraanroom

€ 4,50

Kreeftenbisque met
saffraanroom

€ 5,00

Carpaccio van ossenhaas
‘TAVERLANI’

€ 11,00

Huisbereide terrine van
ganzenlever met garnituur
& krentenbrood

€ 14,00

Cocktail van
Zeebrugse garnalen

€ 15,00

Bordje van wildpastei
gegarneerd met crumble en
aangepaste konfijten

€ 10,00

Paupiette van gerookte zalm
met garnituur

€ 13,00

Halve zeekreeft ‘BELLE VUE’

€ 17,00

Huisbereide garnaalkroketten
Huisbereide kaaskroketten

Eigen bereide chocolademousse

€ 4,50

Huisgemaakte crème brulée

€ 4,50

Dessertbordje
“Roger Van Damme”

€ 8,00

Klein kaasbord met garnituur
(5 soorten kaas)

€ 7,00

Tiramisu “New Style” in glas

€ 6,50

Sabayon glacé (topper)

€ 6,50

€ 4,00

per stuk

€ 2,50

per stuk

Paling in de room of “in het groen”

€ 15,00

Scampi met risotto van
champignons en saus
van schaaldieren

€ 12,00

Vispannetje “Taverlani” met
preimousseline met zalm, tong,
krab en scampi

€ 12,00

Bouillabaisse met rouille en
toasten: Zuiderse soep met
mooie stukken vis en scampi’s

€ 15,00

Opgevulde schartong
met “Beurre Blanc”

€ 15,00

Risotto met boschampignons
en kruidenolie

€ 13,00

Verrassingsmand

€ 12,00

4 variatiebroodjes, 4 zachte minisandwiches
belegden afgewerkt met bijpassende
garnituur

Verfijnde kaasschotel

€ 16,00

Gevarieerde kaasschotel rijkelijk
versierd met fruit en noten

Warme sausjes: pepersaus, vissaus,
bearnaisesaus, sinaasappelsaus,
archiducsaus, Crème Sherry saus,
wildsaus

€ 4,00

Huisbereide koude sausjes

€ 2,00

Verse frietjes (+/-300g. / pp)

€ 2,00

Verse kroketten

€ 0,25

per stuk

Gratin-aardappelen

€ 2,50

Koude aardappelen (+/-150g. p.p.)

€ 1,50

Tafelbroodjes

€ 0,50

De “echte” Bouillabaisse met
rouille en toasten
Paling in room of ‘in het groen’
met fijne frieten
Vispannetje ‘TAVERLANI’ met
preimousseline
Opgevulde tong met
“Beurre Blanc”

€ 20,00

Balletjes in tomatensaus met
pureetorentjes, erwtjes en
wortelen

€ 15,00

€ 20,00

Vol-au-vent met frisse salade
en fijne frietjes

€ 15,00

€ 17,00

Paul’s Boeuf Bourguignon met
verse appelmoes en fijne frietjes

€ 15,00

€ 20,00

Ossentong in madeirasaus met
erwtjes, wortelen en kroketjes

€ 16,00

Orloffgebraad met erwtjes,
wortelen en kroketjes

€ 15,00

Kalkoenfilet ‘Archiduc’

€ 15,00

Varkenswangetjes met
“Hertsbergenaar”

€ 16,00

Fazant (borst & billetjes) met
geurig Cognacsausje

€ 18,00

Eendenborst met
sinaasappelsausje

€ 18,00

Stoofpotje van wild ‘TAVERLANI’

€ 16,50

Filet van hertenkalf ‘Grand
Veneur’

€ 22,00

Filet van parelhoen met ‘Crème
Sherry’

€ 17,50

Gemarineerd varkenshaasje
‘Grand Veneur’

€ 15,00

Traditionele opgevulde kalkoen
(10 pers.)

€ 160,00

Per stuk

Traditionele opgevulde 1/2 kalkoen € 80,00
Per stuk
(5 pers.)

