
 

Mama, Moeke, Meme feestdag 

(€40) 

Menu moederdag 15/08/2020 
 

Voorgerecht 
 

Kreeft ½ , rijkelijk gegarneerd met gepeld tomaatje gevuld met 

Oostendse garnalen, frisse groentjes, onze vers gemaakte 

mayonaise en coctailsaus die afgewerkt wordt 

met een fijne whisky 

of 

Terine van zalm venkel, groene asperges, yoghurt, 

bieslook en radijsje 

Hoofdgerecht 
 

Zeetong gevuld met groentjes, scampis, kreeftensaus, 

pureeaardappeltjes 

of 
 

Haantje met dragons roomsaus, waaier van seizoen groenten, 

keuze uit: krieltjes gebakken met rozemarijn of 

heerlijke gratin dauphinoisaardappeltjes 
 

Dessert 
 

Rood fruit gemarineerd in munt, limoen en kristalsuiker, 2 

bolletjes vanille-ijs 

of 
 

Luchtige chocolade mouse 

Rijk gevulde “ready to eat” plateau 

(€40) 
 

Mooi gevuld bord met heerlijke 

verse vis gerechten 

Gerookte vis met garnituur 

Gestoomde zalm met courgetteschubbetjes 

Gevuld tomaatje met grijze garnaaltjes 

Half kreeftje, Roze garnaaltjes 

 

Kommetje met zure aardappeltjes 

Huisbereide mayonaise en cocktailsaus 

Kommetje mix salade 

Bio broodje en botertjes 

Glaasje met chocoladeschuim 

Glaasje met rode vruchten, munt en limoen 



Uitgebreid top kwaliteit Koud Buffet 

!! Tijdens het weekend van Moederdag wordt er per bestelling een bloemstukje 

meegeleverd met een flesje champagne. !! 

 

 

Visgerechtjes: 

* Gerookte zalm met creme van kruidenkaas en verse groene asperges 

* Gepeld tomaatje met heerlijk verse Oostendse grijze garnaaltjes 

* Opgerold Maatjesharing met groene boontjes en uitjes 

* Zalm met een dakje van courgetjes 

* Gevuld eitje 

Vleesgerechtjes: 

* Gerookte ham met pesto en rucola, bolletjes meloen 

* Beenham met eitjes en peterselie gevuld met stukjes asperges 

* Spiesje van buffel Mozarella, divers kleurige tomaatjes en Basilicum 

* Lamskroontje met een verassende kruiden tapenade 

* Kip gevuld met provencaalse groentjes 

Bijgerechtjes: 

* Diverse verse gemende saladjes 

* Aardappelsalade met appeltjes en groene kruiden 

* Pasta slaatje met groenten 

 

Sausen: 

* Mayonaise 

* Coctailsaus afgewerkt met een fijne whiskey 

* Tartaarsaus 

Onze sauzen worden versgemaakt 
 

******* 

Bio brood en botertjes 

Prijs per persoon 45€/ Minimum bestelling 10 personen. 
 

Buffet wordt geleverd op porseleinen schotels in koelboxen zodat het buffet fris 

geserveerd kan worden en u zelf geen extra plaats in uw koeling moet voorzien. 


