AFHAALGERECHTEN
- VOORGERECHTEN -

- HOOFDGERECHTEN -

Consommé van ossenstaart

9.00

Ambachtelijke kaaskroketten
2 kaaskroketten met een fris slaatje

8.00

20.00
Stoofpotje van varkenswangetjes
Varkenswangentjes met rode wijn en bruine
Westmalle die smelten op je tong

Ambachtelijke garnaalkroketten
2 garnaalkroketten met een fris slaatje

10.00

Huisbereide vol au vent 2.0
20.00
Onze heerlijke verse vol au vent net ietsje anders

Duo Kaas-Garnaal
1 kaas en 1 garnaalkroket met slaatje

9.00

Huisgerookte zalm
Verse zalm met houtsnippers gerookt

14.00

20.00
Scampi 's met saus naar keuze
De beste scampi's met diabolique, curry, room
of look

Scampi oosters of op wijze van de chef 22.50
Met kokosmelk en verschillende groentjes
of met kreeftensausje en grijze garnalen

American sticky ribs
Botermalse gelakte spareribs om je vingers
van af te likken

14.00

Assortiment wildkroketjes (9st)
3 verschillende soorten kroketjes om te delen

15.00

Paling room of curry
27.50
Gepocheerde paling in een room -of currysausje

Tapas bordje to share
15.00
2 soorten tapenades met vers rozemarijnbrood,
serranoham, olijven en zongedroogde tomaatjes

30.00
Paling van de chef of in 't groen
Paling in een kreeftensausje en grijze garnalen
of een heerlijke kruidige groene saus

- KEUZEMENU NIEUWE FORMULE !!!
Stel zelf uw menu samen voor slechts 35€
Voorgerecht
Hoofdgerecht*
Dessert*
*Hg zeebaars of paling +5€ (groen/chef +7€)
*suggestiedessert +3€
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een fris slaatje en
verse frietjes, kroketjes, pasta, puree of zelf afgebakken brood
Volg ons ook op FB en Instagram voor extra suggesties !

25.00
Gebakken paling
Krokant gebakken rivierpaling met verse tartaar

Zeebaars
25.00
Op het vel gebakken met een licht vissausje
Steak Filet Mignon
21.00
Belgisch wit-blauw extra malse steak geleverd
met kruiden, frietjes en een saus naar keuze

- PASTA'S Huisbereide lasagne
Onze alom gekende lasagne !
Bolognaise of vegetarisch

15.00

Spaghetti bolognaise
12.00/10.00
Pasta met verse bolognaisesaus groot/middel

- DESSERTEN Chocolademousse

5.00

Moeilleux au chocolat (+/- 12min oven) 5.00
Suggestiedessert menu

Afhalen kan zowel warm als koud van woensdag tem Zondag tussen 11u-14u en tussen 17u-19u !
Leveren kan ook na elke shift volgens afspraak

8.00

- KERST -EN NIEUWJAARSMENU Brioche van suikerbrood / gerookte eendenborst / terrine / gekonfijt kwartelboutje
Of
Tartaar van krab / frisse garnituren / parmezaankoekje
~~~
Consommé van ossestaart / mini brunoise groentjes
~~~
Gevulde kalkoenfilet / fine champagne / boschampignons / structuren van wortel /
Hertoginne-aardappel
Of
Gepocheerde tongrolletjes / Sint-Jacobsnoot / beurre blanc / Hertoginne-aardappel
~~~
Crumble en panna cotta van peperkoek / peer / rum / vanilleroom / caramel
49€/pp
Inclusief fles cava en fles wijn naar keuze (wit/rood/rosé) 125€/2pers
(*Champagne ipv cava +15€)
U krijgt in totaal dus 4 gerechten die thuis eenvoudig op te warmen zijn
Dit menu is verkrijgbaar vanaf 18 december tem 17 januari
Kupi d'O zal op kerst -en oudejaarsavond doorlopend open zijn van 10u tem 17u30
De menu's kunnen enkel op reservatie en minimum 2 dagen op voorhand !
Voor Kerst en Nieuw aanvaarden wij max.100 couverts dus bestel tijdig op 09/335 59 85

