3-GANGEN VALENTIJN MENU 2019
Een liefdevol ontvangst met een glas heerlijke Spaanse Cava om
samen een toost uit te brengen op jullie geluk
DE LIEFDES METER
Fijne kleine gerechtjes om van te genieten….
Een samenstelling van vis en vlees, warm en koud
**
ZEEBAARS
Verse zeebaars filet met beminnende langoustine saus,
garnalen en gestoofde venkel
of
STEAK
Heerlijk gegrilde rundersteak met rode wijn saus,
fregola en vlammend rode biet in tempura
**
DESSERT
Puur, gepassioneerd chocolade taartje met tonkabonen pannacotta
en ijs van mascarpone
€39.50 p.p.
BIJPASSENDE WIJNEN:
Chenin blanc per glas € 6,50/ per fles € 32,50
Carminucci Naumakos rood per glas € 5,25 / per fles € 27,50
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Valentijn menu EXCLUSIEF
Alleen het beste voor jouw lief
Een liefdevol ontvangst met een glas heerlijke Spaanse Cava om
samen een toost uit te brengen op jullie geluk
EEN LIEFDES METER
Fijne kleine gerechtjes om van te genieten….
Een exclusieve samenstelling van vis en vlees, warm en koud
**
ZEEBAARS
Vers mootje zeebaars filet met beminnende langoustine saus,
garnalen en gestoofde venkel
**
SCROPPINO
Samen toasten met een liefdevolle rode scroppino
**
PETIT TOURNEDOS
Heerlijk gegrild stukje ossenhaas met rode wijn saus,
fregola en vlammend rode biet in tempura
**
DESSERT
Puur, gepassioneerd chocolade taartje met tonkabonen pannacotta
en ijs van mascarpone
€52,50 p.p
KAAS
Na het dessert nog afsluiten met een mooi plateau samengesteld
door Bourgondisch Lifestyle (als extra gang: € 6,00 p.p.)
BIJPASSENDE WIJNEN:
Chenin blanc per glas € 6,50/ per fles € 32,50
Carminucci Naumakos rood per glas € 5,25 / per fles € 27,50
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