
Gastronomie op maat... 

#b60f3c 



 

Aperitiefsuggestie: 
- 1 glas Cava met 2 hapjes: € 12 p.p. 
- 1 glas Prosecco met 2 hapjes: € 14 p.p. 
- 1 glas Champagne met 2 hapjes: € 17 p.p. 

Menukeuze 15 januari t.e.m. 6 maart 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 2018.  

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  
 
- Salade van kwartelfilet met artisjokcrème, krulandijvie 

en mosterdsla, crumble van gekarameliseerde 
pindanoten en framboosschilfers 
 

- Gestoomde roggenvleugel met geconfijte sjalot 
afgewerkt met espuma aardappel, gefrituurde 
kappertjes en pijpajuin 
 

- Op lage temperatuur gegaard buikspek met puree van 
aardappel en boerenkool, mousseline van pickels en 
crumble van gerookte worst en sjalot 
 

- Op vel gebakken kabeljauw met fregola, geconfijte 
citroen en blanke botersaus met tuinkruiden 

 
 
  
 

Hoofdgerechten  
 
- Op het vel gebakken skrei met kort gegrilde prei, 

salade van spitskool en venkel, spekjes, coulis van 
waterkers en veldaardappel 
 

- Met tandoori geroosterd varkenshaasje met kroket 
van chorizo, crème van pompoen, gebakken 
chiconette, zandwortel en spruitjes 
 

- Kalfssteak van de gril met crème pastinaak, 
schorseneer en oesterzwam, gebrand rode biet 
schijfje, rolletje savooikool, gebakken chiconette en 
pomme dauphine 
 

- Krokant gebakken zeebaars met risotto van 
bospaddenstoelen, zandwortel, chiconette en 
schuim van eekhoorntjesbrood 

 
  
 

Tussengerechten  
 
- Ratatouille op eigen wijze met krokant bladerdeeg en 

kort gemarineerde en gebrande makreel 
 

- Soepje van doperwt met munt en koriander, kort 
gebakken kippenoester met fijne brunoise van raap 
en espuma gerookt spek 
 

- Saltimbocca van pladijs met zondgedroogde tomaat, 
comtékaas, basilicum en lardo di colonato 

 
 
 
 
  
 

 
Desserten  
 
- Cremeux van melkchocolade met roomijs van banaan, 

gemarineerde sinaasappel en zand van speculoos en specerijen 
 
- Oosterse vruchtensalade van citrus en mango met sorbet van 

lychee en pompelmoes en frisse jus van gember en sinaas 
 
- Dessertbordje met 3 mini dessertjes 
 
- Degustatie van munster kaas, 3 soorten met gewonnen 

rozijnenbrood en luikse siroop (supplement van € 9 pp) 
 
 
 

 
  
 

 
Per groep dient 1 menu gekozen te worden.  

Uitzonderingen worden toegestaan voor de vegetariërs en speciale diëten.  


