
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 26 november 2018 t.e.m. 11 januari 2019*::

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 

- Carpaccio van filet d’Anvers met notenpesto, croutons, 
mosterdsla en postelein

- Zuurkool met traag gegaard buikspek en varkenswang, met jus 
van gerookt spek en crunch van ui

- Geroosterde coquille met gekarameliseerd witloof, hazelnoot, 
chips van knolselder en schuim van eekhoorntjesbrood

- Dorade met crème van pastinaak en knolselder, geglaceerde 
pastinaak en krokante knolseldersalade

- Portobello zacht gegaard met structuren van bospaddenstoelen, 
broodcroutons en waterkers (vegetarisch)

- Half kreeftje van onder de grill met fregola en kruidenboter 
(supplement van € 8 pp)

Hoofdgerechten 

- Rumpsteak van Belgisch wit blauw gegrild met hofmeesterboter, 
aardappelmousseline, huisgemaakte kroket van varkenswang, frisse 
salade van spitskool en gepekelde groenten

- Tournedos van hert met hazelnoot en sumac , pomme dauphine, 
chiconette, zalf van knolselder, gebrande knolselder en stoverij van 
spruitjes (supplement van € 2 pp)

- Kabeljauwhaasje met ras el hanout, wortelcrème, zandwortel met 
komijn, handgerolde couscous met koriander en gebrande butternut

- Zeebaars met boter van zwarte look, crème van pastinaak, 
chiconette, risottokroket met truffel en schuim van eekhoorntjes-
brood

- Hazenrug met rode kool, spruiten en chiconette, knolseldergratin en 
jus met truffel (supplement van € 11 pp)

- Risotto van bospaddenstoelen en toets van truffel, schuim van 
eekhoorntjesbrood, parmezaan en rucola (vegetarisch)

Tussengerechten 

- Gefrituurde kataif met scampi, kewpie, Manchego en frisse 
jus van granny smith en komkommer

- Knolseldervelouté met kippenoester, snippers wintertruffel en 
walnootolie 

- Langoustine van de plancha met schuim van gerookt spek, 
knolselder, waterkers en walnoot (supplement van € 5 pp) 

- Tagliatelle van knolselder met basilicum, hazelnoot en 
parmezaan (vegetarisch)

Desserten 

- Ganache van origine chocolade, gemberkletskop afgewerkt 
met banaan roomijs en gekonfijte sinaasappel

- Tartelette van appel en amandel, zalf van citrus en roomijs 
van luikse siroop

- Salade en sorbet van citrusvruchten, crunch van specerijen en 
schuim van gin tonic

- Degustatie van 3 mini dessertjes

*Faculty Club is gesloten van 24 december 2018 t.e.m. 1 januari 2019
Per groep dient 1 menu gekozen te worden. 

Uitzonderingen worden toegestaan voor vegetariërs, veganisten en speciale diëten. 


