
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 15 oktober t.e.m. 23 november 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 

- Huisgemarineerde zalm met szechuanpeper, steranijs en 
kruidnagel. Afgewerkt met gepekelde groenten, rode biet, gel 
van citrus en avruga-kaviaar

- Rode poon op vel gebakken met crème van pastinaak, siroop 
van rode wijn en stro van prei

- Kippenoester met duxelle van champignon, crème van 
knolselder, krokantje van bladerdeeg en saus van 
eekhoorntjesbrood

- Gelakt buikspek met aardappelmousseline, boerenkool en 
krokant van sesam

- Toast en consommé van bospaddenstoelen met fijne groenten 
(vegetarisch)

- Zwezerik uit de oven met crème van gezouten Doyennépeer en 
crunch van ansjovis (supplement van € 6 pp)

Hoofdgerechten 

- Everzwijn met knolseldergratin, savooikool, chiconette en geconfijte
wortel, wildsaus op basis van veenbes

- Kalfstournedos met champignon, zalf van butternut, gebakken 
krielaardappel, broccoli, zandwortel en Madeirasaus (supplement van 
€ 2 pp)

- Spies van scampi en zeeduivel met Lardo di Colonnata, geserveerd 
met risotto van bospaddenstoelen, broccoliroosjes en witte wijnsaus 
geparfumeerd met citroengras

- Gebakken pladijsfilet met linzen en gerookt spek, warmoes, espuma
van knolselder, rode wijnsaus

- “Ital Stew” curry van kikkererwt en tomaat met knolgroenten en 
wilde rijst

- Tarbot met stoemp van prei, zachtgegaarde prei met tijmboter, 
garnalen, kokkels en mousselinesaus (supplement van € 10 pp)

Tussengerechten 

- Gekonfijte eend met spinazie en consommé van 
bospaddenstoelen

- Mosselsoepje op oosterse wijze met citroengras en 
kokosmelk, groene curry en fijne groenten

- Millefeuille van courgette, crème van tofu en jus van 
wortel en miso (vegetarisch)

Desserten 

- Verrine van finest Belgian chocolate, krokant en compote van 
banaan afgewerkt met specerijen

- Salade van mango en kiwi met crunch van witte chocolade en 
gepofte rijst, jus van citroentijm

- Gewonnen brood, roomijs en crème van speculoos, chutney 
van jonagold, krenten en licht gezouten Macadamianoten

- Degustatie van 3 mini dessertjes

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


