
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 11 februari – 22 april 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 2019. 

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 

- Rogvleugel, brandade, eidooier, kappertjes en mousseline saus 
met beurre noisette

- Dorade royal, gesmolten spinazie, blanke botersaus, gnocchi en 
shii-take

- Tartaar van Belgisch rund met gel van ponzu, avruga kaviaar 
en chips van aardappel

- Salade van kwartel met radijs, gepekelde groentjes, croutons 
en dressing van citrus

- Carpaccio van rode biet met gebrande hazelnoot, pompelmoes, 
geitenkaas en waterkers (vegetarisch)

- Pomme moscovite met Belgische kaviaar (supplement van 
€ 10 pp)

Hoofdgerechten 

- Kabeljauw op vel gebakken met peulvruchten, fregola en 
witte wijnsaus

- Kalfs ribeye met zandwortel, chiconette, krielaardappel en 
saus op basis van graanmosterd

- Lamstournedos met aardappelgratin, kruidige rode kool, 
crème  van pastinaak, jonge wortel en lamssaus

- Zeebaars met risotto en tuinkruiden, bloemkoolroosjes, 
crème van rode biet en krokant witlof

- Winters stoofpotje van knolgroenten met krielaardappel 
(vegetarisch)

- Filet pur van de grill met pomme pont neuf, béarnaise en 
slaatje (supplement van € 6 pp)

Tussengerechten 

- Gebakken scampiburger met gember en chili geserveerd met 
bisque

- Taco met Pulled pork, koolsalade en huisgemaakte BBQ saus

- Soepje van doperwt met raap, radijs en groene kruiden 
(vegetarisch)

- Consommé van kreeft met babykreeftje (supplement van 
€ 8 pp)

Desserten 

- Vanille-ijs, gelei van sterke koffie, schuim van poire william, 
gekarameliseerde doyenne peer en speculoos

- Crème hazelnoot, salsa van pompelmoes, sorbet van 
mandarijn en karamel

- Compositie van Belgische chocolade: gebakken, coulis, roomijs

- Degustatie van 3 mini dessertjes

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


