Aperitiefhapjes
Assortiment Zakouskis (12st. zalm, kaas en vlees)

Warme voorgerechten
9,00

Gratin van Sint-Jacobsvruchten

12,50

Mini garnaalkroketjes (20st. diepgevroren)

18,00

Oostendse visschelp

10,00

Mini kaaskroketjes (20st. diepgevroren)

12,50

Ambachtelijke garnaalkroket (per 10 st. diepgevroren)

30,00

Apero ‘Deluxe’ koud (10 st.)

17,50

Ambachtelijke kaaskroket (per 10 st. diepgevroren)

17,50

Black Tiger scampi met kruidenboter

13,50

Black Tiger scampi van het huis

13,50

Kingkrab poten met kruidenboter

28,50

Tartaar van tomaat met Noordzeegarnalen
Zoet-zure oosterse parels met kreeftenvlees
Gerookte forelmousse met Lodde kaviaar
Apero ‘Deluxe’ warm (6 st.)
Loempia van kreeft en krab, Nobashi garnaal in ﬁlodeeg
vergezeld van een zoet-zuur sausje

15,00

Hoofdgerechten (p.p)

Terinnes
Terrine van Sint-Jacobsvruchten (per kg)
Yoghurtdressing (bij gerookte vis, per 200 ml)
Foie gras met portogelatine (per kg)

30,00
3,00
120,00

Soepen

Zeetongﬁlets
“Ostendaise” - kreeftensaus met champignons
“Dugleré” - witte wijnsaus met sjalot en tomaat
“Beurre blanc” - blanke botersaus

20,00

Visvidéevulling / Kabeljauwﬁlet met kreeftensaus (per kg)

22,50

Scampi / Kip Indiasa (zacht getomateerde roomsaus, per kg)

25,00

Parelhoenﬁlet of Fazantenﬁlet “Fine de Champagne”
met garnituur van witloof en boontjes

20,00

Kreeftensoep (1l = 3 borden)

15,00

Extra wintergarnituur

Bretoense vissoep royale met groentjes (1l)

15,00

Ragout van hertekalf met wintergarnituur

18,50

Bouillabaisse met stukjes vis deluxe (1l)

15,00

Kip-vol-au-vent met mousseline en grijze garnalen

12,50

Koude voorgerechten
Salade “Folle” - garnaal, kreeft, foie gras
Zalm Belle-Vue (1,4kg)
Zalm carpaccio (120 gram p.p)
Gerookt visassortiment - zalm, forel, heilbot & paling (p.p)

17,50
60,00
7,00
15,00

Gemarineerde zalm met dille (per kg)

60,00

Tartaar van Schotse zalm op basis van yoghurtdressing
met sjalot en kappertjes (per kg)

60,00

Team Vanzegbroeck wenst u een smakelijk 2019!

3,50

Vidée koekje

0,95

Verse aardappelkroketten (per 20 stuks)

5,00

Aardappelpuree (per kg)

8,00

Aardappelgratin (p.p)

3,00

Aanraders
Visfondue - Visgourmet
Assortiment van ﬁjne verse vis en schaaldieren
Koude en warme sausjes (visbouillon)

22,50

Teppanyaki “Japanse grill” van verse vis (zalm, tonijn, ...) p.p
Teppanyaki Grilplaat is beschikbaar in het lang of het breed.
(€ 50,00 waarborg)

25,00

