
 

Menu 31 December 2020 aanvang om 19uur : 

Champagne “Vranken” 

Tartaar van Scampi & gerookte zalm met parelcouscous en advocado 

*** 

Tarbotfilets in Thaise rode curry 

*** 

Half kreeftje gegratineerd met lookboter 

*** 

Kalfsmignonette met Portsaus, waaier van dagverse marktgroenten  

gekroond met goudgele aardappelkroketjes 

*** 

Gemarineerde krieken met mascarpone en crumble van noot 

*** 

Champagne van oud naar nieuw 

Aangepaste kasteelwijnen en dranken achteraf zijn inclusief tot 1 uur . 

Het menu wordt geserveerd voor € 100.00 p.p.  

Gelieve telefonisch te reserveren via 051/ 50 00 03. 

Reservatie enkel geldig na overschrijving van het volledige bedrag  voor 1 December 

op ons rekeningnummer BE94 0016 2459 6214 (BIC : GEBABEBB) met vermelding 

‘menu oudejaar 2020’ en naam reservatie.             1 overschrijving per tafel aub! 

Moest het zijn dat we langer mogen openblijven zullen de dranken na 1 uur 

afzonderlijk aangerekend worden. 

Moest het zijn dat we niet mogen openen op oudejaarsavond dan betalen wij jullie  

terug. Dit menu kan ook worden afgehaald voor € 60 per persoon (zonder dranken). 

 



 
Afhaalfolder feestdagen 2020: 

Alle gerechten hieronder zijn beschikbaar tussen 19 December en 10 Januari. Bestellen 

kan tot 5 dagen op voorhand via 051 50 00 03 of via mail info@feestzaaldekroon.be. 

Alles zal geserveerd worden in plastiek zodat er geen waarborg betaald moet worden. 
 

Hapjes: 

Assortiment met 5 hapjes per persoon       € 9 

Garnalencocktail, ravioli met kreeft, pikant spekballetje met smokey-sausje, fillodeeg 

met spinazie en currymayo, zalm in katafia 

Assortiment met 7 hapjes per persoon       € 11 

Alle hapjes van assortiment 5 hapjes + 

Parelcouscous met gerookte zalm en wrap met gedroogde ham en kruidenkaas 

Extra hapjes per stuk: 

Gegratineerde coquille met prei    € 2 

Pladijsfilets met kruidenkorst     € 2 

Duo van Tapenade met stokjes    € 2 

Kreeftensoepje       € 2 

Dranken: 

Champagne Brut “Vranken”    € 22 

Cava         € 12 

Cocktail Maison       € 12 per liter 

Huisbereide Picon      € 12 per 75cl 

Chablis  of Sancerre (wit)     € 20 

Saint-emilion Grand Cru(rood)    € 25 

Huiswijn (wit-rood-rosé)     € 10 
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Bij alle voorgerechten en soepen worden ook broodjes meegeleverd!!! 

 

Koude Voorgerechten: 

 

Frisse garnalencocktail met krab         € 13 

Tartaar van Scampi & gerookte zalm met parelcouscous en advocado  € 13 

Half kreeftje “Belle veu”         € 16 

 

Warme Voorgerechten: 

 

Tarbotfilets in Thaise rode curry         € 16 

Scampi in Thaise rode curry         € 13 

Half kreeftje gegratineerd met lookboter        € 16 

Gegratineerde coquilles met prei         € 13 

Pladijsfilet met kruidenkorst en getomateerd roomsausje     € 12 

Grietfilet met paddenstoelenkorst en truffelpuree     € 16 

Bouillabaisse met Noordzeevis, rouille en toast      € 14 

 

Soepen: 

 

Kreeftenroomsoepje      € 12 per liter 

Pompoensoepje met spekkorstjes     € 5 per liter 

Tomaatsoepje met balletjes     € 5 per liter 

Agnes-sorelsoepje met stukjes kip     € 5 per liter 

 



Hoofdgerechten: 

 

Kalfsmignonette met Portsaus       € 20 

Hertenkalfrugfilet met Japanse kampernoelies      € 20 

Parelhoenfilets met sausje van Calvados       € 16 

Rundsfiletspure “Simmental” met peperroomsausje     € 20 

Lamskroontje met kruidenkorst en sausje van rozemarijn    € 20 

Gebakken paling met champignons, tomaat en garnaal    € 20 

Gebakken paling in de room         € 20 

 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een waaier aan dagverse marktgroenten. 

Er is keuze tussen frietjes, kroketjes of gratin-aardappelen (€ 1 suppl. voor de gratin) 

 

Desserts: 

 

Gemarineerde krieken met mascarpone en crumble van noot  € 5 

Warme appeltaart         € 4 

Soufle van Grand-Marnier        € 4 

Panna Cotta met frambozencoulis       € 4 

Huisbereide tiramisu         € 4 

Dessertbord         € 8 

 

Voor de kleinsten: 

 

Gehaktbal in tomaatsaus met puree    € 7 

Macaroni met ham en kaas      € 7 


