#b60f3c

Gastronomie op maat...

Genieten van topgastronomie in een
onvergetelijk kader?

Eén locatie...Faculty Club




Unieke site in Groot Begijnhof, Unesco Werelderfgoed
Professionele service
Gratis parking voor uw genodigden

Aperitiefsuggestie = € 12 p.p.

(1 glas Cava of Méthode Traditionnelle
& 2 voorproevertjes)

3-gangen menu
4-gangen menu
5-gangen menu
(inclusief koffie

= € 52 p.p.
= € 60,50 p.p.
= € 72,50 p.p.
en huisgemaakte zoetjes)

Menukeuze 16 augustus t.e.m. 13 oktober 2017::

Hoofdgerechten
Voorgerechten

-

Vlaswijting met gesmolten spinazie , broccoli,
gekonfijte wortel en krieltjes met blanke
botersausen en verse tuinkruiden

Geroosterde kabeljauw met gesmolten spinazie en
lauwe tomaten vinaigrette (*)

-

Op vel gebakken zalmfilet met crème van broccoli,
gebrande prei , trostomaatjes en mousselinesaus

-

Warme salade van warmoes, boontjes, venkel met
krokant gebakken goudbrasem en frisse dressing (*)

-

-

Tartaar van rund met mosterdvinaigrette, soja,
aardappelchips en Avruga kaviaar

Lamsrumpsteak met hand gerolde couscous, fijne
groenten, erwtjes, cashewnoten, kaviaar,
aubergine, trostomaat en jus met rozemarijn en
oregano

-

Varkenshaasje met hot chocolat kruiden, gebakken
bloemkool, crème van bloemkool, risotto kroketjes,
romanesco en sluimererwten

-

Carpaccio van tomaten variëteiten met burrata, limoen,
broodcroutons en verse tuinkruiden

-

Tussengerechten

Desserten

-

Open ravioli met scampi, fijne groenten en Pernod
(*)

-

Rode vruchten, marinade van sinaasappel, dragon, ijs van witte
chocolade

-

Gazpacho van tomaat, gerookte paprika met
krokante groentjes en focaccia toast met
tomatensalsa

-

Huisbereid vanille-ijs met koffiepoeder, schuim van wodka

-

Flan van origine chocolade, sorbet van mango, coulis met rum,
rozijnen en amandelcrumble

-

Varkenswang met espuma aardappel, Madeira saus
en pijpajuin (*)

-

Degustatie van drie dessertjes

-

Kaas van meester kaasrijper Elsen (9 euro supplement)

(*) Dit gerecht kan niet worden geserveerd in Creativity Lab, Business Lounge en Idea Room.
Per groep dient 1 menu gekozen te worden.
Uitzonderingen worden toegestaan voor de vegetariërs en speciale diëten.
Deze prijzen zijn inclusief bediening aan tafel en BTW, geldig in 2017.

