
Het menu voor in uw huiskamerrestaurant 

Dineren in uw eigen intieme omgeving. Voor alles wordt gezorgd. U hoeft alleen maar de 

deur open te maken! Dat is het idee achter “uw restaurant thuis of op uw locatie” 

Aan de hand van onderstaande suggesties kunt u een keuze maken, maar desgewenst kan ik 

een menu bedenken op basis van uw voorkeuren.  

Ik vind het helemaal een uitdaging als u de vrije hand geeft, om zo u en uw gasten optimaal 

culinair te verwennen 

Er dient weliswaar één menu gekozen te worden voor de hele groep, maar een enkele 

uitzondering is geen probleem. Heeft u dieet, vegetarische of andere wensen, vraag het gerust 

 

Voorgerechten en tussengerechten warm en koud 

 Geschroeide tonijn met zoetzure groentjes, zeekraal en sesamdressing 

 Tataki van rundvlees, gelakt buikspek en couscoussalade  

 Gemarineerde asperges met carpaccio van zalm en wasabi 

 Palet van diverse biet, kruidenkaas en een stroop van aceto (veg.) 

 Foie de Canard op gebakken brioche, appelcompote en bietensiroop ( meerprijs 5,50) 

 Roodbaarsfilet, crème van knolselderij, groene asperge en kerrieschuim  

 Bretonse schaaldierenbisque (soep) met een gambaspiesje 

 Coquilles met groene asperges en bloemkoolmousseline  

 Gnocchi met tomaten-basilicummelasse en schuim van Parmezaan (veg.) 

 Romige aspergesoep met Pata Negra en gebrande mosterd  

 

Bij de voorgerechten wordt versgebakken brood, smeerseltjes en gezouten boter geserveerd. 

 

Hoofdgerechten  

 Kabeljauw met korst van groene kruiden, asperges en witte wijnsaus 

 Zeeduivel Ossobucco-stijl, bloemkool en passievrucht  

 Tarbotfilet met zwarte fregola en rode biet 

 Eendenborst gelakt met Hoisin, wasabi, pastinaakpuree en paksoi 

 Risotto met truffel, kleine groentjes en enoki ( veg.) 

 Tournedos met rode portsaus (suppl. 7,00) 

 Asperges “Flamande” klassiek met Ibericoham  

 Sous vide gegaarde kalfswang Balsamicouitjes en jus van groene peper 

 Lamsfilet met asperges en rozemarijn 

 

Bij al onze hoofdgerechten wordt een passend garnituur geserveerd. 

 

Desserts 

 Pavlova, meringue, vanilleroom, rood fruit 

 Crème Brulée-eitje met mango, vanille en kokos 

 Panna cotta met dakje van rood fruit  

 “Mona-toetje”van rode biet, cassis en Oreo 

 Chocoladesurprise 

 Kazen met druiven, notenbrood en compote 

 



 Onze diner arrangementen zijn inclusief Chef-kok, bediening en verder 

 Servies, bestek, glaswerk (bij wijnarrangement) en amuse vooraf 

 Inkoop, bereiding en het schoon achterlaten van uw keuken 

 Smetteloos gedekte tafel met dunilin disposable tafellinnen  

 

 

DINER ARRANGEMENTEN 
Bij minder dan 7 personen worden er afhankelijk van het aantal gasten en het aantal gangen 

starterskosten in rekening gebracht! 

2 personen alleen met compleet wijnarrangement v.a. € 250,00 

 

3-gangen 4-gangen 5-gangen 6-gangen 

4 – 6  personen  N.V.T. € 67,50 € 77,50      € 87,50 

7 – 12  personen € 57,50 € 62,50 € 72,50 € 82,50 

13 – 20 personen € 53,50 € 57,50 € 67,50 € 77,50 

21 – 50 personen € 51,50 € 54,50 € 64,50 € 74,50 

 

 

 

DRANK 
U kunt natuurlijk kiezen voor wijn en drank uit eigen voorraad. Geen probleem 

 

WIJNARRANGEMENT 
Door samenwerking met register-vinoloog/sommelier Dennis de Rooij kan ik voor u een 

passend wijnarrangement samenstellen wat zorgt voor de ideale wijn-spijs combinatie. 

Wijnarrangementen v.a. € 22,50 p.p. 

  

Indien niet alle gasten wijn drinken kunt u ervoor kiezen om wijnen per fles te 

laten serveren. 

Deze zijn onderverdeeld in: 

Categorie goud   € 34,50 per fles 

Categorie zilver  € 27,50 per fles 

Categorie brons  € 22,50 per fles  

Huiswijnen         € 17,50 per fles 

 

APERITIEF 
Om even te proosten of gewoon om lekker in de stemming te komen! 

€ 7,50 per persoon voor Cava, blini met gerookte zalm en haringkaviaar 

€ 12,50 per persoon voor Champagne met oester 

 

TAFELWATERS 
Onbeperkt bruisend en plat water om het diner te begeleiden. € 4,50 per fles 0,75 lt. 

 

REISKOSTEN 

Buiten Laarbeek € 0,30 per km. 


