Walking Dinners
KOUDEN STANDEN

Euro

2,00 €
op aanvraag

* Oesterstand ( zonder bediening )
Oesters met oesterman ( + 0,50 euro /st + kilometervergoeding )

15,00 €

* Variatie 1
glaasje met parmaham en meloen met porto, glaasje met noedels en scampi
carpaccio van ossenhaas

18,50 €

* Variatie 2
tomaat garnaal met groene gazpacho en pesto, gemarineerde rauwe zalm met
een dillesausje, slaatje van gerookte eendenborst, fumaison van gerookte en
gemarineerde zalm.

21,35 €

* Variatie 3
tomaat garnaal met groene gazpacho en pesto, canneloni van ossenhaas met
ganzenlever en truffelmayonaise en mosterdsla, duo van kortgebakken tonijn
met tartaar van tonijn, carpaccio van rauwe zalm met coquilles
* supplementen
Toast met Foie gras

6,00 €

Gemarineerd St. Jacobsnootje op een bedje van sla

4,00 €

Bij de koude gerechten van Walking Dinner is er telkens een koude garnituur
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SOEPSTANDJE

Euro

Soepje
(witloof, broccoli, tomaat,…)
Garnaalsoepje
Kreeftensoepje

1,75 €
2,25 €
3,00 €

WARME STANDEN
19,25 €

* Variatie 1
Suprème van parelhoen met romige dragonsaus, Varkenshaasje met een licht
pickel- of mosterdsausje, gegrilde Côte à l'os met saus naar keuze

21,75 €

* Variatie 2
Kalkoengebraad in een kruidenkorst, Gegrilde Côte à l'os met saus naar keuze
Krokant gebakken eendeborst in honing met een romig sausje

vraag
22,35 €

* Variatie 3
Gegrild/versneden kipfilet & varkenshaasje in de zaal met saus naar keuze
Fantasie van zalm en tong met een romig bisquesausje en garnalen

30,00 €

* Variatie 4
gebakken eendeborstfilet ( in de zaal versneden ), filet pur, lamsribbetjes,
papilotte van variatie verse vis op een bedje van juliennegroentjes
* Supplementen
Krokant mandje van 3 zeevruchten op een bedje van
juliennegroentjes & een roomsausje

6,00 €

Bij de warme gerechten van de Walking Dinner is er keuze uit :
* aard., puree, rijst, Gratin aard. (2 keuzes )
* peper-, prov.-, champ.-, curry-, rod.-, sinaasappelsaus (2 keuzes )
* brocc. Mix., bloemkool, witloof, appeltje, wortelen, erwtjes ( 2 keuzes )

Onze Walking Dinners kunnen doorgaan al rechtstaand, zittend of combinatie
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ANDERE STANDEN
* Frituur stand met 4 soorten mayonaise en puntzakken

4,25 €

* Brochette Kalkoen
Vlees

3,50 €
3,00 €

* Pasta stand ( 2 keuzes )

6,00 €

- spaghetti bolonaise
- tagliatelli met zalm & garnalen
- penne met tomaat & kip
- spirelli met paprika's, komkommer, uien & scampi's
* Wok standen ( in de zaal bereid )
- fijne tagliatelli met groentenmix en scampi's
- fijne tagliatelli met groentenmix en kip
* Ovenkoek met warme beenham & groentjes
( broodjes ter plaatse opgewarmd & vlees versneden )

6,50 €

* Pannekoeken à volonté ( ter plaatse gebakken )

4,00 €

* Ijskar met 4 soorten ijs ( met hoorntjes )

5,00 €

* Stand met suikerspinnen
Richtprijs: 175 euro voor 2 uur (met bediening)
inclusief suikerspin - ballonplooien & grimme

op aanvraag

6,00 €

* 2 soorten taart
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