't Restaurant Notenhof

Menu Take away 50 euro en kaart
Menu is beschikbaar van 22-02-2021 tot 08-03-2021
BESTELLING NAAR : notenhof@telenet.be
GRAAG JULLIE BESTELLING VOOR ZATERDAG EN ZONDAG,
TEN LAATSTE VRIJDAG OM 22 UUR
MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG EN DONDERDAG IS ER GEEN TAKE AWAY

MENU TAKE AWAY - 3 gangen - 50 euro

Hapjes 2 pp
*
Sardines gemarineerd, rode biet, kaviaar van aubergines en paprika
Of
Tartaar van Belgische rund, truffeldressing, rucola en parmezaan
*
Skrei, medaillon van kreeft, selder, prei, rapen, boontjes, erwten en dragon
Of
Eendenborst ‘’à l’orange’’ Mouse van jonge wortelen en pomme gaufrette
*
Sablé Breton, citroen en meringue
Of
Assortiment van geaffineerde kaas + € 5

DE KAART

VOORGERECHTEN:
€ 16 Carpaccio van rode tonijn, pesto, rucola en parmezaan
€ 18 6 Oesters La Demoiselle d’Agon M3 reeds geopend, brood en citroen
€ 25 9 Oesters La Demoiselle d’Agon M3 reeds geopend, brood en citroen
€ 16 Gerookte zalm, peterselie, sjalot en kruidenkaas
€ 18 Sardines gemarineerd, rode biet, kaviaar van aubergines en paprika
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€ 18 Tartaar van Belgische rund, truffeldressing, rucola en parmezaan
€ 15 Salade van grijze garnalen, ei, citroen, mayonaise en cocktail
€ 14 Zalm belle vue ei, citroen, mayonaise en cocktail

HOOFDSCHOTELS :
€ 24 Gebakken slibtong, puree van aardappelen met prei en tartaarsaus
€ 28 Skrei, medaillon van kreeft, selder, prei, rapen, boontjes, erwten en dragon
€ 28 Australische Angus beef, warme groenten, krieltjes en groene pepersaus
€ 24 Eendenborst ‘’à l’orange’’ Mouse van jonge wortelen en pomme gaufrette
€ 14 Tagliatelle, groenten en tomatensaus (veggie)
€ 19 Tagliatelle, groenten, scampis en tomatensaus
€ 12 Lasagne Bolognaise

DESSERT:
€ 12 Assortiment van geaffineerde kaas en garnituur
€ 8 Moelleux van chocolade, vanillesaus en ijs
€ 8 Appeltaart (warm), crème anglaise en ijs
€ 9 Rode vruchten, panna cotta vanille en meringue
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