
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 12 maart t.e.m. 20 april 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 

- Tartaar van zeebaars met gel van kalamansi, yoghurt, 
zeevenkel en zeekraal

- Kort gekleurd rundsvlees met oosterse marinade van 
soja, gember, honing en koriander met krokante 
groentesalade

- Ravioli van krab en rammenas, granny smith, limoen 
en verse tuinkruiden

- Dorade royal met crème van erwt, peulen en spinazie, 
gnocchi en krokante venkel

- Babykreeftje van de grill met fregola en fijne groentjes 
met getomateerde kruidenboter (supplement van € 10 
pp)

Hoofdgerechten 

- Suprême van parelhoen met gebakken pijpajuin, crème van 
pastinaak, zandwortel, chiconette, veldaardappel en saus 
van paddenstoelen

- Rog met preipuree, stro van prei en op lage temperatuur 
gegaarde prei, hazelnootbotersaus met kappertjes en 
amandelschilfers

- Speenvarken met chimichurri, structuren van maïs, 
zandwortel en polentakroketjes

- Steak van Belgisch wit blauw met verse béarnaise, pomme
pont neuf en fris slaatje

- Geroosterde tarbot op vel met krokante seizoen groenten, 
krieltjes, saffraan saus en grijze garnalen (supplement van 
€ 15 pp)

Tussengerechten 

- Vichyssoise met schelpdieren en citroen, toast met 
prei en geitenkaas

- Zalmforel met knolselderschubben en lauwe 
vinaigrette van boontjes, bloemkool en wortel

- Tagliatelle van knolselder met hazelnoot, parmezaan
en basilicum

Desserten 

- Compote van rabarber met crème van Griekse yoghurt, zachte 
dressing van pompelmoes en roomijs van amandelmelk

- Sorbet van bloedsinaas met meringue, gekonfijte citroen en 
ijsthee van munt en limoen

- Brownie van finest belgian chocolate “forestero” met sorbet 
van mango, amandelcrunch en specerijen

- Degustatie van 3 mini dessertjes

Per groep dient 1 menu gekozen te worden. 
Uitzonderingen worden toegestaan voor de vegetariërs en speciale diëten. 


