
Aperitiefsuggestie:
- 1 glas Cava met 2 hapjes: € 12,34 p.p.
- 1 glas Prosecco met 2 hapjes: € 14,39 p.p.
- 1 glas Champagne met 2 hapjes: € 17,48 p.p.

Menukeuze 3 september t.e.m. 12 oktober 2018::

3-gangen menu = € 53,46 p.p. 
4-gangen menu = € 62,19 p.p. 
5-gangen menu = € 74,53 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 

- Gebakken schelvis met gesmolten spinazie, gnocchi en blanke 
botersaus met grijze garnalen, champignon à blanc, tomaat en 
peterselie

- Dorade royal met structuren van venkel en gremolata

- Rolletjes van gemarineerd wit-blauw met frisse salade van 
koolsoorten, prinsessenboon, soja en sesam

- Traag gegaard Belgisch rundsvlees met compositie van ui

- Carpaccio van tomaat met crème van burrata, olijfolie “extra 
vierge”, broodcroutons, slahart en granité van basilicum 
(vegetarisch)

- King krab met geklaarde boter en tijm (supplement van € 15 
pp)

Hoofdgerechten 

- Filet van het varken met savooikool, raap en gebakken radijs.  
Risottokroket met chorizo en saus op basis van szechuanpeper

- Eend op lage temperatuur gegaard met structuren van wortel en 
zoetzure saus met framboos

- Gebakken pladijsfilet met crème van pompoen, gebakken koolrabi, 
bloemkoolroosjes en gebakken veldaardappel met getomateerde
bearnaise en gefrituurde mossel

- Tongscharfilet à la nage met zomerse groentemengeling van wortel, 
bloemkool, broccoli en venkel met tuinkruiden, gestoomde krieltjes 
en grijze garnaal

- Verse pasta met paddenstoelen, crème van zwarte look, zacht 
gegaarde eidooier en schuim van eekhoorntjesbrood (vegetarisch)

- Gebakken grietbot, puree met waterkers, seizoen groenten en 
kruidendressing (supplement van € 10 pp)

Tussengerechten 

- “Open loempia” van krokante zomergroenten met 
scampi en kip

- Ceviche van makreel met tomaatvariëteiten en crème 
van burrata mozzarella

- Salade van quinoa met krokante groenten, fetakaas, 
gebrande avocado en waterkers (vegetarisch)

Desserten 

- Salade van meloenvariëteiten, marinade van bergamot 
en poffertjes van banaan

- Verrine van chocolade, karamel en schuim van Irish 
coffee

- Rode vruchten met consommé van framboos, 
meringue en munt cubes.

- Degustatie van 3 mini dessertjes

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


