
Menuoverzicht 
 

Marktplaats 11  b2 te Lichtervelde 

051/72.67.17 

info@denotelaar.net 

www.denotelaar.net 

 

Een menu samenstellen is mogelijk op  

reservatie en vanaf 15 personen!  

 

 

Contacteer ons, wij helpen U graag! 

Recepties Fruitsap (per liter)   6.- 
 
Crémant d’Alsac                               21.- 
Beauchoisy - Blancs de blancs         25.- 
Crémant de Bourgogne           27.- 
Champagne   (prijs op aanvraag)  

Mini-desserts 
Fruitbrochette           2,5.- 

Chocolademousse  1,5.- 
Tiramisu   1,5.- 
Bolletje roomijs  1,5.- 

Belegde broodjes 
Assortiment broodjes rijkelijk  
gevuld met groentjes en beleg 
 
Visassortiment   2,5.- 
Vleesassortiment  2,2.- 

Hapjes 

 Charme hapjes         1.75.- /stuk 

(garnaal cocktail, gerookte zalm, kaasbolletje, kippenboutje,...) 

 Luxe hapjes  2.5.-/stuk 

(coquille, tartaar van zalm, geitenkaasje met vijg,...)  



Stel zelf Uw menu samen aan € 42.-/pp all in 

vanaf 15 p  zelfde menu 

Glaasje sprankel (2 maal) met mondgeneugten  

(mogelijkheid tot extra hapjes, Champagne,...zoz) 

~ 

Soep of voorgerecht naar keuze  

(mogelijkheid tot tussengerecht soep + voorgerecht @ € 4.-) 

~ 

Hoofdgerecht vlees of vis 

~ 

Koffie met dessert of Irish coffee 

 

Voorgerechten 

 Kroketje gevuld met vier kazen 

 Kroketje gevuld met Noordzeegarnalen 

 Scampi’s in de look 

 Scampi’s in een romig sausje 

 Geroosterd geitenkaasje met honingtoets  

 Zuiders slaatje met kip en verse ananas 

 Spiesje van zalm met Hollandaise sausje 

 Gegratineerd visassortiment 

 Rundscarpaccio met parmezaan +2.- 

Soepen 

 Tomatenroomsoep                                          

  Aspergeroomsoep                         

  Broccoliroomsoep                   

Vlees    
 Suprême van parelhoen met port               

  Mals stukje van het varken op wijze van de chef   
 Kangoeroefilet met roze pepertjes en Calvados   
 Eendenborst met sausje van sinaasappel  + € 4 

 Fazant met oesterzwamsausje en veenbessengarnituur (seizoen)  + € 4.- 
 Gemarineerde rundsspies ‘stroganoff’ 

Desserts 

 Warm appelgebak met calvados en bourbonijs  

 Biscuit met vers fruit 

 Mousse van mascarpone met framboosjes 

 Dame blanche ’de notelaar’  

 Carpaccio van ananas met bourbonijs 

 Lauw Chocoladegebak met bourbonijs 

 Brownie met rood fruit 

 Ijslam of ijstaart + 2.- 

 

Keuze bij hoofdgerechten uit: 
frietjes, kroketjes, pommes dûchesses of basmati 

Hoofdgerechten: Vis 
 Gegratineerd visassortiment             

 Wilde zalmfilet met bieslooksausje   
 Kabeljauwhaasje op Oostendse wijze  

 Tongrolletjes dugléré  
 Visspies met lichte appelcurry 

 Op vel gebakken heilbot met mousseline + € 4.- 


