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www.kasteeldaertrycke.be
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+32477 35 22 45

DRANKEN INBEGREPEN TOT EN MET DE KOFFIE
 20 KEUZEGERECHTJES - 12 RONDGANGEN - BEDIEND AAN TAFEL

Degustatiemenu herfst
Kasteel d’Aertrycke

Sélection Brut “Eccellenza” - Vin mousseux  
sprankelende Kir “Les Grands Seigneurs” en  appelsiensap

(Upgrade: Sélection Champagne Grand Cru Blanc de Blancs “Jean Milan”: suppl. € 35,00/fles)

ALS VERWELKOMING BIJ HET APERITIEF: 3 AMUSES VAN DE CHEF
Canneloni van Belgisch rund - gedroogde ham - lookdip - kappertjes

Krokante kroepoek - avocado guacamole - rivierkreeft
Bavarois van pastinaak - kamschelp - granny smith 

 

Tartaar van tonijn 
Mediteraanse humus - zoete paprika coulis 

OF
Lauw bladerdeeggebakje

bloedpens - compote van appel en balsamico 
 

Duo van kroketjes van Meesterlycke ham & Nazareth kaas
Knolselderremoulade - citroen - gefrituurde peterselie 

Gebakken scampi    
Italiaanse risotto - boschampignons 
(Deze gang wordt geserveerd met bovenstaande)

Tataki van zalm   
Oosterse wijze - komkommer en koolrab  

    OF
Tartiflette   

Brugse blomme kaas - Breydelham - krokante gefrituurde Cevenne ui

Verrine met crème van langoustine    
Artisjok - truffelolie

EEN HEERLIJK EXTRA GERECHTJE, GESERVEERD TIJDENS HET APERITIEF

Zeevruchten cocktail    
Gerookte vissen - Nordic - Dilleroom 

EN
Degustatie bordje “To share”  

Authentieke Spaanse vleeswaren - dagvers getrancheerd 

Keuzes moeten niet op voorhand doorgegeven worden. U kiest ter plaatse uw voorgerechtjes per keuze aan tafel.

Van 3 september 2022 tot en met 27 november 2022

APERITIEF

VOORGERECHTEN VERNIEUWD EN VERRASSEND AAN TAFEL GEBRACHT,
GENIET VAN DEZE ‘TERRE ET MER’ GERECHTEN

Exclusief kasteeldomein voor feesten, events en business
restaurant - verhuur eventlocatie

Van een gezellige tête à tête tot een groots feest of event



Kasteel d’ Aertrycke
Zeeweg 42

8820 Torhout

www.kasteeldaertrycke.be
info@kasteeldaertrycke.be

+32477 35 22 45

KEUZE UIT:
Belgisch rund Wit-Blauw: bordelaise & béarnaise

Herfstgroentjes - krieltjes uit de oven
OF

Gebakken hoevekip 
Gevogeltejus met dragon - variatie van wortelen - gebakken aardappeltjes

OF

Op vel gebakken roodbaars   
 Ansjovis beurre-blanc - stoofpotje van wintergroenten 

Keuzes moeten niet op voorhand doorgegeven worden. U kiest ter plaatse uw nagerechtjes per keuze aan tafel.

Keuzes moeten niet op voorhand doorgegeven worden. U kiest ter plaatse uw hoofdgerecht aan tafel.

Crème brûlée 
Vers gebrand - speculaas 

  OF
Mini-boules de Berlin 

Crème patissière 

Degustatie van 2 dessert glaasjes 
Chocolade mousse black and withe met granaatappel 

Zoete mascarpone room met compote van bosvruchten en koekjescrumble 

Dessertsuggestie van de chef 
Lauw brickdeegkrokantje met marsepein,  

gekarameliseerde Haspenhouwse peertjes en hazelnoot  
(Deze rondgang wordt geserveerd met bovenstaande)

Dame blanche met vanilleijs afgewerkt met warme chocoladesaus  
 OF

Klassieke Irish coffee met opgeklopte slagroom

GROOTMOEDERS KOFFIE OF SELECTIE VAN THEE MET ZOET HAPJES

HOOFDGERECHT GESERVEERD AAN TAFEL, 
KIES UIT DEZE DRIE HOOFDGERECHTEN

NAGERECHTENSELECTIE VERNIEUWD EN VERRASSEND AAN TAFEL 
GEBRACHT, GENIET VAN VIER GANGEN MET ZOETE GERECHTEN

ALLERGENEN OF VEGETARISCH? 
Vegetarisch, lactose of glutenintolerant? Graag vooraf doorgeven.

We doen ons uiterste best om te voldoen aan uw eventuele andere wensen.

€74
APERITIEF EN

INBEGREPEN
DRANKEN

Menu met aperitief en dranken inbegrepen:  
Aperitief Brut Sélection Brut “Eccellenza” - Vin mousseux, sprankelende Kir ‘Les Grands Seigneurs’ 
appelsiensap, alle geselecteerde witte en rode wijnen, 
Stella, Hoegaarden, Kriek, Leffe blond/bruin en Triple Karmeliet, waters, softdrinks, 
Grootmoeders koffie en selectie van thee inbegrepen. (met onze huischampagne: suppl. € 35,00/fles)

Prijzen degustatiemenu per persoon

ELKE ZATERDAG VANAF 19U00 EN ZONDAG VANAF 12U00

Exclusief kasteeldomein voor feesten, events en business
restaurant - verhuur eventlocatie

Van een gezellige tête à tête tot een groots feest of event

Wenst u een tikkeltje meer en  
een uitgebreide receptie

 1 uur met 5 
hapjes

 1u30 met 7 
hapjes

Sélection Brut «Eccellenza» - Vin mousseux (8,5% vol.) + € 10,00/p.p. + € 15,00/p.p.

Sélection Crémant “Eccellenza” - méthode traditionelle + € 19,00/p.p. + € 27,00/p.p.

Sélection Champagne Grand Cru Blanc de Blancs « Jean Milan » + € 28,00/p.p. + € 34,00/p.p.

PRIJZEN KINDEREN, DRANKEN INBEGREPEN TOT AAN EN MET DE KOFFIE 
Kinderen van 0 t.e.m. 2 jaar: gratis. Kinderen van 3 jaar tot 6 jaar: kidsmenu aan € 25*. 

Van 6 jaar tot 13 jaar: kidsmenu aan € 35*. 
Kinderen boven de 14 jaar worden meegerekend aan de gewone prijs 
(* Enkel verkrijgbaar indien de gehele tafel formule kiest:  Alle dranken inbegrepen)


