
 

Het menu voor in uw huiskamerrestaurant 

Eerlijke smaken, versheid en kwaliteit zijn de ingrediënten van de gerechten. U proeft de 

liefde voor het vak. Aan de hand van het onderstaand menu kunt u een keuze maken, maar 

desgewenst kunnen we een menu bedenken op basis van uw voorkeuren. Hans vindt het 

helemaal een uitdaging als hij de vrije hand krijgt, 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. De onderstaande gerechten zijn een selectie uit regelmatig terugkerende menu’s 

 

Voorgerechten en tussengerechten 

 Geschroeide tonijn met gamba's, wakamé, kimchee, zeekraal en sesamdressing 

 Tataki van rundvlees met met langzaam gegaard en gelakt buikspek  

 Hollandse garnalencocktail 

 Reebokpastei met konfijt van dadels, vijgen en rode port  

 "Confit de canard" geconfijte eend met Balsamico-uitjes, wasabi en crumble van 

cashew 

 Carpaccio met truffelmayonaise en Parmezaanse krullen 

 Kabeljauwfilet op risotto met krokante oesterzwam 

 Black tiger gamba-spiesje geserveerd met schaaldierenbisque  

 Coquilles met kerrieschuim, macadamia en groene asperge 

 Krachtige gevogeltebouillon met rijk garnituur van bosui en gevogelte 

 Lichtgebonden romige asperge- of paddenstoelensoep met brunoise van beenham  

 Velouté van tomaat met geroosterde paprika, crème fraîche en bieslook 

Bij de voorgerechten en soepen wordt vers gebakken brood en gezouten boter geserveerd. 

Hoofdgerechten 

 Op de huid gebakken kabeljauwfilet met gamba’s in limoensaus 

 In de oven gegaarde zalmfilet met sinaasappel en bosuitjes 

 Zeebaarsfilet met antiboise van courgette, olijf en "Tasty-Tom"tomaten 

 Eendenborst gelakt met Hoisin, wasabi, pastinaakpuree en paksoi 

 Diamanthaas met klassieke pepersaus 

 Zacht gegaarde kalfssukade met kruidige eigen jus  

 Entrecote met Béarnaisesaus 

 Filet van hertenrug met rode wijnsaus (meerprijs 4,50) 

 Wildzwijnzadel met bleu d 'Auvergne en hete bliksem  

Bij al onze hoofdgerechten wordt een passende groente en aardappelgarnituur geserveerd. 

Desserts 

 Tarte Tatin met vanillebavarois en crème Anglaise 

 Crème Brûlée met gekarameliseerde vijgen en een bolletje stoofperensorbet 

 Cheesecake met rood fruit en crumble van pistache 

 Panna Cotta geparfumeerd met Licor 43 met dakje van rode bosvruchten 

 Chocoladesurprise 

 Verrassingsdessert van het seizoen 

 Franse kazen met druiven, notenbrood en rode portsiroop 

 

 



 

Onze diner arrangementen zijn inclusief Chef-kok 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 
Vanaf 8 pers. 
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar couvertprijs in overleg 

Soep-Hoofdgerecht- Dessert        € 37,50 per persoon 

Voorgerecht-Hoofdgerecht- Dessert       € 42,50 per persoon 

Voorgerecht -Soep- Hoofdgerecht- Dessert      € 47,50 per persoon 

Voorgerecht-Soep-Tussengerecht-Hoofdgerecht-Dessert   € 54,50 per persoon 

Voorgerecht-Tussengerecht-Tussengerecht-Hoofdgerecht-Dessert  € 59,50 per persoon 

Uitbreiding spoom € 4,50 per persoon 

Uitbreiding kaasplankje € 8,50 per persoon 

 

Private dining 2-3 personen v.a. 3 gangen v.a.     € 84,50 per persoon  

Private dining 4-5 personen v.a. 3 gangen v.a.     € 64,50 per persoon 

Private dining 6-7 personen v.a. 3 gangen v.a.     € 49,50 per persoon 

Walking dinner of proeverijmenu v.a. 6 gangen .    € 49,50 per persoon 

Gang extra tot maximaal 16 gangen       €   6,50 per gang 

DRANK 
U kunt natuurlijk kiezen voor de wijn 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. 

Kiest u voor een bijpassend wijnarrangement per persoon. 

** 4 gangen € 19,50 **5 gangen € 24,50 ** 6 gangen € 27,50  

Wijnen per fles 

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

Deze zijn onderverdeeld in: 

Categorie goud         € 24,50 per fles 

Categorie zilver         € 18,50 per fles 

Categorie brons         € 14,50 per fles  

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

€ 7,50 per persoon voor Cava met desembrood en tapenade 

€ 12,50 per persoon voor Champagne met desembrood en tapenade 

TAFELWATERS 
Onbeperkt bruisend en plat water om het diner te begeleiden. € 3,50 per fles 0,75 lt 

BEDIENING AAN TAFEL 
U kunt ervoor kiezen om zelf een handje te helpen met het uitserveren van uw diner, maar dat 

kunt u ook overlaten aan een professionele medewerker! Tarief in overleg. 

v.a. € 750,00 zijn de benodigde medewerk(st)er(s) bij de prijs inbegrepen!  

 

REISKOSTEN 

Buiten Laarbeek € 0,30 per km. 

 


