Onze specialiteiten !
- Luxe vlees - en visbuffet ...topper ! ...24,75 €
(variatie van 12 vis - en 8 vleessoorten, inclusief
sausjes, oesters, frieten of koude
krielaardappelen, ruim assortiment groenten)
supplement mogelijk van halve kreeft pp bij
alle schotels (+ 14 €)

- Plateau fruit de mer (min 2 pers) ...........45 €
(kreeft, krab, langoustines, gamba's, scampi,
ongepelde garnalen, oesters (3pp), kreukels,
wulken, scheermesjes, palourdes, vongole,
gerookte vissoorten, ... sausje en broodjes)

- Bouillabaisse................................................17.5 €
Proef de smaak van de Provence met dit typisch
Zuid-Franse gerecht. Perfect als hoofdgerecht
met oa tong, scampi, coquille, zalmfilet,
langoustines en kabeljauw. Uiteraard zorgen we
ook voor de kaas en de rouille als afwerking

Suggestiemenu's
MENU 1 .....................................................................32 €
3 fijne sfeerscheppertjes
--Rundscarpaccio 'tonnato' - gebakken coquille - kruidensla
-Bospaddenstoelenroomsoep
--Kalkoenrollade - fine champagnesaus - kroketten
--Dessert 'Belle Hélène' - chocoladebrownie - mousse van
peer
MENU 2 ....................................................................38 €
3 fijne sfeerscheppertjes
--Noorzeetongrol - gewokte groenten - kruidenpuree sancerre sausje
--Butternutpompoenveloute
--Wilde eendeborstfilet - bordelaisesaus- gratin dauphinois
taartje - garnituren
--Fôret noir - biscuit - chocomousse - kers

Gezellig tafelen, maar anders !
- Sushi boot .......................................................50 €
(Al lang het nationale gerecht van Japan, maar
nu leren wij deze delicatesse ook kennen.
Ontdek onze sushi boot met 40 stuks sushi in dit
'to share' concept)
- Tapasschotel warm (4-6 pers).........................35 €
(We maken graag een combinatie van Spaanse
warme tapas, bladerdeeggebakjes en een aantal
gefrituurde lekkernijen)
- Verrassingsbrood.........................................9.55 €
Assortiment belegde mini pistolets met
aangepaste garnituren (7 st per persoon)
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MENU 3 ....................................................................45 €
3 fijne sfeerscheppertjes
--'Noordzeeweelde'
gegratineerd vispannetje met de edelste
Noordzeeprodukten
--Fluweelzachte bisque d'homard van Canadese kreeft
--Hertekalffilet - geglaceerde groenten - wildsaus amandelkroketten
--'Chocolate symphonie' - browniebiscuit - krokantje hazelnootcremeux

Ruim assortiment exclusieve wijnen
in de winkel. Ideaal bij uw menu
of als geschenk !

Karel Van Manderstraat
52a - Meulebeke
0473/844495
www.pret-a-manger.be
info@pret-a-manger.be

Koude Voorgerechten

Aperitiefhapjes - Koud...............2 €
- Zeeuwse oester natuur of met sjalot framboos
- Gandaham, meloenparel en pipet rode port
- Macaron met foie gras en confijt
- Mini Oostendse garnalencocktail
- Brochette gerookte zalm, dille en mozzarella
- Sushi met wasabimayonaise
- Kabeljauwtartaar bloemkoolmousse
- Glaasje met foie, appel en peperkoekcrumble

Aperitiefhapjes - Warm...........2 €
- Gegratineerde oester 'fine champagne' (2,5 €)
- Scampi diabolique met groentenbrunoise
- Zuiderse Quiche met zongedroogde tomaat
- Lingot van roodbaars, spinazie en mousseline
- Artisanaal bereide scampi rode curry kroketjes
- Cocotte van rivierkreeftjes, sancerresausje
- Mini vis of coquilleschelpje
- Pittemse witloofkroketjes apero TOPPER !
- Apero everzwijnkroketjes

Soepen
- Crème van bospaddestoelen, dobbelsteentjes
van gerookte eendeborst.............................7 €/l
- Butternut pompoensoep met kruidenkaas...7 €/l
- Toscaanse tomatensoep.............................7 €/l
- Bisque d'homard met grijze garnalen........10 €/l
- Vissoep 'maison'........................................10 €/l

Kreeftbereidingen uit eigen homarium
- 1/2 kreeftje in schoonzicht (k)......................19€
.- 1/2 kreeft 'maison'(k)....................................19€
- 1/2kreeftje 'Thermidor', gegratineerd met....20€
parmezaan en mosterdsausje
- 1/2 kreeft in de oven met citroenboter.........20€

Hoofdgerechten Vlees

- Cocktail met grijze en roze garnalen..................11 €
- Carpaccio van Witblauw rund, ruccola en..........10 €
parmezaan
- Ganzeleverterrine, compote van peer en...........14 €
appel, briochetoast
- Vitello tonnato (kalfsvleescarpaccio met tonijn
mayonaise..........................................................12 €
- Zachtgerookte visschotel (zalm-en heilbot)........10 €

- Lamskroontje met tijmsausje, pastinaak,
wintergroenten en rozemarijnkrieltjes.....22 €
- Stoofpotje van hert 'Rodenbach', groenten
weelde en gratin dauphinois....................17 €
- Fazantfilet in spekjasje met druivensaus
wildgarnituren en butternutsquash...........18 €
- Eendenborstfilet met sinaasappelsausje,
puree van savooi en spekjes ..................17 €

Warme Voorgerechten

Desserten

- Gegrild visserspannetje met bisquesausje.........11,5 €
- Duivelse scampi met basilicumduchesse............10 €
- Pittemse witloofkroketten met garnituur.Topper !10 €
- Noordzee visassortiment, hollandaise en paprika
brunoise met duchesseaardappelen....................12 €
- Huisbereide garnaalkroketten met cruditeiten (2 pp).........................................................11 €
- Tongrolletjes 'Ostendaise', grijze garnaaltjes. ....12 €
- Kabeljauwhaas met gerookte wildham en witloof
saus....................................................................12 €
- Ravioli van kreeft, fris kruidenslaatje...................11 €
- St Jacobsvruchten gebakken, gesmolten prei
in Sancerre sausje...............................................12 €
(Deze gerechten kunnen ook als HG verkregen worden
mits toeslag van 5 €

- Belle Hélène (brownie -mousse peer)......6 €
- Tiramisu met rode vruchten......................6 €
- Zwartewoud gebak witte chocolade..........6 €
- Chocolade 'symphony'..............................8 €
- Dessertbord 'Prêt-à-manger'..................10 €
(7 mini dessertjes om in stijl de maaltijd af te
sluiten)

Praktisch
Bestellingen graag doorgeven tegen zondag
20/12 voor kerstavond en Kerstdag en tegen
zondag 27/12 voor oudejaarsavond en
Nieuwsjaardag
Voor de afhaalgerechten wordt een waarborg
gevraagd van 25 € per bestelling. Graag cash
te voorzien

Specialiteit : Tapasschotel
koud !!
Vanaf 4 personen : 13,5 € pp

Bestellingen kunnen afgehaald worden in de
winkel
- op 24 en 31/12 tussen 14u30 en 16u30
- op 25/12 en 1/1 tussen 10u30 en 11u30
Alle leeggoed graag terug binnen uiterlijk 3
dagen na afhaling
Annulaties of wijzigingen na 20/12 of 27/12 zijn
niet meer mogelijk

