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Kerstdagmenu  (enkel op dinsdag 25 dec) 

Glaasje sprankel met mondgeneugten 

Zeebaars, broccoli, citroenmousseline                     

Duo van sorbet met limoncello 

Mechelse koekoek, ricotta, spinazie, mini kroketjes 
         

Duo van chocolademousse met gemarineerde mandarijn    
en koffie                                                  

  of Irish coffee 

48 euro/pp all in 
 

 

 
Met Kerst– en nieuwjaarsdag  

zijn we ‘s middags open  
voor de menu.  

 
Bestellingen afhaalmenu’s ten      
laatste op  donderdag 20/12  

en 27/12   
 Afhaling Kerst– en oudejaars-

avond   15 – 16 u 
Op Kerst– en nieuwjaarsdag 

Van 10.30 tot 11.30 u 
 

Wij wensen U een zalige Kerst 
en een voorspoedig 2019! 

 

Januarimenu   

Glaasje sprankel met mondgeneugten 

Tongrolletjes uit Oostende 
soepje van de chef 

Griet, groene asperges, wortelcrème 
of 

     Filet van hertenkalf  grand veneur, zallfje van doperwt 
en veenbessengarnituur 

 
  Panna cotta met mangochutney en  koffie 

 of Irish coffee 

42 euro/pp all in 

Nieuwjaardagmenu  (enkel op dinsdag 1 jan) 

Glaasje sprankel met mondgeneugten 

Griet, groene asperges, wortelcrème 

Duo van sorbet met limoncello 

      Filet van hertenkalf  grand veneur, zallfje van doperwt 
en veenbessengarnituur 

 
  Panna cotta met mangochutney en  koffie 

of Irish coffee 

48 euro/pp all in 

Decembermenu   

Glaasje sprankel met mondgeneugten 

Carpaccio van tonijn met kruidensalade  
Of soepje van de chef                       

Zeebaars, broccoli, citroenmousseline 
of 

Mechelse koekoek, ricotta, spinazie, mini kroketjes 
 

Duo van chocolademousse met gemarineerde mandarijn 
     en koffie                                           

         of Irish coffee 

42 euro/pp all in 
 



    info@denotelaar.net 

3.- / lit 

Afhaalsuggesties voor eindejaar 
Assortiment warme en koude hapjes        € 6 / 4 st  
• Rollade van zalm en emmental   * Crème van bospaddestoelen 

• Peperkoek, foie, chutney van ajuin   * Spiesje met mosterdkaasje, gedroogd tomaatje, parma 

• Vidé met kabeljauw en prei    * Brioche, fazantenpastei 
Mousse van zalm met haringkaviaar  * Haring, appel, rode biet 

• Wrap Noorse zalm,Griekse yohurt, bieslook * zwarte pens, gekarameliseerde appel 

• Wrap, gerookte forel, rode ui 

 
Gerechten:               

           Voorgerecht  hoofdgerecht 
‘Vissersgratin’ (Noorse zalm, kabeljauw, fijne groentjes hg +  coquille, scampi)    € 9                         € 17 
Mignonette van zalm en kabeljauw met krokante groentjes                                       € 17 
Zeebaars, broccolipuree, aardappelchips                                                      € 17           
Mechelse koekoek, ricotta, spinazie                              € 17 
 
                      

Luxe koude visschotel: 
Gerookte zalm, forel, tomaat grijze garnalen, zacht gebakken Noorse 
zalm en kabeljauw,  
salade van langoustines, Rivierkreeftjes, gevulde eitjes, seizoens-
fruit, groenten assortiment, 2 sausjes             € 19 
 

 
Bijgerechten: 
Belgische frietjes, kroketjes, hertoginnenaardappelen, 
aardappelsalade met bieslook          € 1,50 
Amandelkroketjes:        € 2,50 
Assortiment koude groentjes    € 1.5   
Assortiment warme groentjes    € 3 

 
Desserts: 

Duo van chocolademousse met gemarineerde mandarijjn € 4 
Panna cotta met mangochutney              € 4 
 
Prijzen per persoon 
 
 

 7,80 pp 
7,70 pp 
7.60 pp 
- 0,50 
pp 

  Voor afname grotere hoeveelheden,  
vraag Uw gepersonaliseerde offerte 
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3.- / lit 

• Iedere dag vers bereid, voor de middag bij U geleverd. 

• Gesneden, gemalen, puree, dieet (zout, suiker, allergenen) 

• Iedere dag levering mogelijk, niet noodzakelijk. 

• Warm (in thermobox) of koud (microgolfschotel) geleverd. 

   Dagmenu aan huis: 
* Dagverse soep 
* Verzorgd hoofdgerecht 
* Dessert 

    info@denotelaar.net 
 

0472636100 

Take awaymenu 13.-/pp 
 

Tomatenroomsoep met bieslook 
******* 

Kalkoengebraad met portosausje, 
wintergroentjes   

 en hertoginneaardappelen 
******* 

Chocolademousse met krokantje  

Take awaymenu 20.-/pp 
 

Vissersgratin met krokante groentjes 
******* 

Varkenshaasje uit het Houtland, 
wintergroentjes  en gratintaartje 

******* 
Panna cotta met mangochutney 


