
Keuze Menu voor de Feestdagen
5 gangen Menu 45.00 p/p

Afhaaldatums van de menu :  
24 / 25/ 26/ 27/ 31 December en 1 / 2 / 3 Januari
Op 26 en 27 December, 2 en 3 Januari kan je ook A la carte - 
Take Away bestellen zie www.thelounge-willebroek.be

Aperitiefhapjes   7.80
 Huisbereid assortimentje Zakouskis 9 stuks 
Kip vidé , Vis vidé en Macaroni Kaas Ham 

 Gravad Lax
In gin gemarineerde Noorse zalm 

 Tortillarolletjes
Tortilla gevuld met gerookte zalm, kruidenkaas en dille

 Yakitori 
Kippespiesjes met pikant zoete saus

 
Voorgerechten   12.80
 Tartaar van Tonijn en Zalm
 Vitello tonato
 Ravioloni gevuld met spinazie, kaas in een truffelsausje
 Scampi’s v/d Chef

 
Soep   4.90
 Witloofvelouté met winterappel en een toets van speculoos

 Tomatenroomsoep met balletjes
 Venkelvelouté met mascarpone en een crumble  
van serranoham

 Bouillabaisse (rijk gevuld vissoepje) +€3

Hoofdgerechten (vlees)   19.50
 Parelhoenfilet met witte druifjes en calvadossaus
 Mechelse koekoek gevuld met kruidenkaas, pesto en pancetta  

  met mandarijnsausje
 Hinde rugfilet met wildsaus en een blad van groene kool                

  gevuld met groentjes en een gemarineerd appeltje
 Eendenborstfilet geflambeerd met Grand - Marnier 

  en gekarameliseerd witloof met dronken peertjes
Sauzen naar keuze mogelijk

 
Hoofdgerechten (vis)   19.50
 Heilbotfilet met truffelrisotto en een zacht citroenroomsausje
 Heekfilet met een boterkorst, venkel en een zachte currysaus  

  met cocos
 Snoekbaarsfilet met taartje van gerookte tarbotpuree en dragonsaus
 Drieluik van vis, Zalmfilet, Kabeljauw in een jasje en Heilbotfilet  

  met elk zijn veldje van groentenpuree en zongedroogde  
  tomaten saus

Sauzen naar keuze mogelijk
 
Desserten   7.20
 Assortiment van Bavarois
 Duo van witte en bruine chocolademousse met frambozencoulis
 Panna cotta met aardbei, rijstpapje, mini soesje en brownie
 Kaasbordje

  
AL onze gerechten zijn huisbereid .                                              
Groentjes, brood en bijgerechten zoals Kroketjes,  
Friet of Puree zijn in begrepen. 
Al deze gerechten zijn ook apart te verkrijgen.
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