
 

Valentijnsontbijt... 

Een luxe ontbijt met een assortiment koffiekoeken, 

sandwiches - flesje bubbels - bordje gekookte en  rauwe 

ham, jonge kaas, salami-  3 stukjes kaas - bordje gerookte 

zalm- chocolade – confituur- speculaas- yoghurt- stukje 

fruit-  gekookt eitje - vers fruitsap... 

€ 24,50 per persoon (vanaf 2 personen en enkel op 14/02) 

Aangepast kinderontbijt voor € 12,50 

 

Liefdesbuffet… 

Assortiment fijne vis- en vleeswaren, aangevuld met 

groentenbuffet, aardappelsalade, pastasalade en 

bijpassende sausjes… 

Glaasje noordzeegarnalen-Gerookt zalmhaasje- Sushi van 

Kingfish- Schotse zalm met groenten -Gebakken 

scampistaartje-  Tataki van tonijn - Terrine van Sint 

Jacobsnoten en Langoustines en gebakken gamba 

♥♥♥ 

Italiaanse ham met meloen-  Carpaccio van rund- 

Gekookte ham met asperges- Truffelsalami - Foie gras, 

Seizoenspaté-  Italiaans varkensgebraad en            

Gebakken kippenbout 

                                 € 33.90 per persoon (vanaf 2 personen) 

 

 

Valentijnskaasplank… 

Een lekkere kaasschotel met een assortiment van 

Belgische en buitenlandse kazen (300g/p.p.), 

afgewerkt met vers fruit en noten. Deze kaasschotel 

wordt vergezeld van confituur, mango, dadelbrood, 

aangepast brood en een fles wijn. 

€ 18,95 per persoon (vanaf 2 personen) 

 

Valentijnsmenu…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Verwenhapjes 

♥♥♥ 

Gegratineerde halve kreeft (suppl +4,00) of        

Scampi van de chef of 

 Carpaccio van Belgisch witblauw  

♥♥♥ 

Varkenshaasje met champignonsaus, groentjes en 

aardappelgratin of 

Gebakken zalm met garnalen, groenten en 

aardappelpuree 

♥♥♥ 

Valentijn verrassingsdessert of kaasbordje 

€ 35.50 per persoon (vanaf 2 personen) 

 

 



 

Raclette voor twee… 

Deze racletteschotel omvat een variatie van 4-tal 

soorten raclette kazen( 300g/p.p.) en soorten 

aangepaste vleesdelicatessen. Dit alles wordt 

aangevuld met augurkjes, zilveruitjes, stokbrood, 

gebakken krieltjes en een fles wijn.  

€ 17,95 per persoon  

 

 

LIEFDES Gourmetschotel... 

Een schotel met een assortiment van vers vlees zoals 

varkenshaasje, mini worstjes, cordon blue, 

lamskoteletje, biefstukje met kruidenboter, 

varkensgyros, hamburgertjes, kip,…(300g/p.p.) 

Aangevuld met groenten buffet, aardappelsalade, 

pastasalade en bijpassende sausjes 

€ 19,00 per persoon  (vanaf 2 personen) 

 

kindergourmet voor € 9,80 per persoon 

 

 

Bestellen voor dinsdag 9 februari (of tenzij volzet): 055/42.29.76, 

in de winkel of tschotelken@gmail.com. 

 

 

Geniet van VALENTIJN met  

één van onze suggesties... 

        

                  … op zaterdag 13 en      

             Zondag  14 februari 2021…                                      
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