
Gastronomie op maat...

#b60f3c



Aperitiefsuggestie  =  € 12 p.p.
(1 glas Cava of Méthode Traditionnelle
& 2 voorproevertjes)

Menukeuze 16 oktober 2017 t.e.m. 12 januari 2018::

3-gangen menu = € 52 p.p. 
4-gangen menu = € 60,50 p.p. 
5-gangen menu = € 72,50 p.p. 
(inclusief koffie en huisgemaakte zoetjes) 

Deze prijzen zijn inclusief bediening aan tafel en BTW, geldig in 2017. 

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

Voorgerechten 

- Gebakken kabeljauw met crème van aardpeer en 
pastinaak, rode wijnsaus, gedroogde Gandaham en 
pijpajuin (*)

- Carpaccio van hert met gel van veenbes, 
gekarameliseerde airelles, geroosterde noten en 
mosterdsla

- Geroosterde coquille en zwarte pens met smeuïge 
risotto met boschampignons, chips van knolselder en 
schuim van eekhoorntjesbrood

- Rode mul met salade van spitskool en tuinkruiden, 
croutons, spekjes en dressing op basis van gerookt 
spek (*)

Hoofdgerechten 

- Eend op lage temperatuur gegaard met 
wortelvariëteiten, chiconette, rösti met komijn en 
saus op basis van duindoornbes

- Schelvis met panade van rivierkreeftjes, gebakken 
prei, aardpeer en gnocchi met saus à l’Ostendaise

- Hert met crème van knolselder, spruit, chiconette, 
peertje gemarineerd in rode wijn en pomme
dauphine (*)

- Varkenshaasje met sechuanpeper, stoemp met 
wintergroenten, chiconette, zandwortel en spruit

Tussengerechten 

- Bisque afgewerkt met saffraan, ravioli van krab en 
toast met ratatouille

- Gelakt buikspek met sesamzaad en aardappel-
mousseline

- Quinoa met gepofte knolgroenten, dragon, arganolie
en espuma van geitenkaas

Desserten 

- Degustatie van 3 mini dessertjes van onze patissier 

- Gekarameliseerde jonagold, nootjes en rozijnen. 
Amandelcrumble, calvadosroomijs en licht gezouten karamel 

- Gepocheerde peer met roomijs van geconfijte gember, chocolade 
en crumble van speculoos

- Sorbet van campari-orange, gelei van citrus en steranijs, 
kletskop en gemarineerde appelsien

- Kaas van meester kaasrijper Elsen (supplement van 9 euro pp)

(*) Dit gerecht kan niet worden geserveerd in de zalen Georges Lemaître en De Duve.
Per groep dient 1 menu gekozen te worden. 

Uitzonderingen worden toegestaan voor de vegetariërs en speciale diëten. 


