
Braemkasteelstraat 6 - Gentbrugge
T 09 231 03 16 - www.braemhof.be

Communiefeest,
lentefeest, …

              MENU ALL-INMENU ALL-IN
APERITIEF 

1/2 uur kirr, witte wijn of fruitstap met een koud en warm hapje

VOORGERECHTEN
½ Babykreeft met crème van schorseneren, groene asperges en truffelextract * 

of Gebakken zwezerik met jus van wortel, groene appel en citrustextuur
    afgewerkt met een kruidige salade en tapenade van asperge. * 

of Gemarineerde zalm met een mousseline van bloemkool en venkel,
vergezeld van julienne van granny smith, afgewerkt met een frisse groene vinaigrette

of Asperge à la flamande (6 stuks)
Asperges met mousseline en gerookte zalm (6 stuks)

SOEPEN
Aspergesoep met gerookte forel

of Romige tomatensoep op grootmoeders wijze
of Vissoep afgewerkt met citrus en koriander

of Champignon roomsoep met spekjes van kip

HOOFDGERECHTEN 
Lamskroon in een kruidenkorst met seizoensgroentjes, saus op basis van

foie gras en porto, vergezeld van een gratin dauphinois
of Roulade van parelhoen met Ras el Hanout en Oud Brugge kaas afgewerkt

met een groentenkrokantje, fine champagnesaus en kroketjes
of Medaillon van kalf met rozemarijnjus, M echelse asperges en

afgewerkt met een aardappelgratin met mozarella
of Kabeljauwhaasje in een amandelkorst afgewerkt met een marmelade van tomatenjus

en kervel en geserveerd met een bercysaus

DESSERT 
Ijslam of Ijstaart

€ 79 per persoon (1 menu per tafel) - *Supplement € 5
   Wine en dine formule + € 21,00 p.p.**

**Aangepaste huiswijn bij voor- en hoofdgerecht. Bieren (exclusief zware), waters en alle mogelijke
alcoholvrije dranken alsook koffie naar believen met een waaier aan zoetigheden zijn inbegrepen.

KIDSMENUKIDSMENU
Frisdrank met 2 hapjes



Garnaal of kaaskroketje
of bordje Gandaham met meloen



Balletjes in tomatensaus met sla en frietjes
of Kipfilet met appelmoes en frietjes

of Junior steak met sla en frietjes

€ 35  per kind

   Er is een springkasteel
ter beschikking! 

GELIEVE EENZELFDE MENU SAMEN
TE STELLEN VOOR HEEL UW GEZELSCHAP


