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

Degustatiemenu lente
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
Panna cotta van asperges | gerookte zalm | mimosa

Humus van doperwtjes | foccacia | breydelspek | gepofte quinoa
Aardappelcanapé | gerookte forel tartaar | zoete tomaat | zure room 

 

Carpaccio van zwaardvis 
pesto | Italiaanse caponata 

OF
Tataki van rund

ponzu dressing | citroengras 
 

Duo van kroketjes van grijze garnalen & Nazareth kaas
Knolselderremoulade | citroen | gefrituurde peterselie 

Tempura van scampi    
groene asperge | lookdip | tuinkruiden 
(Deze gang wordt geserveerd met bovenstaande)

Zeebaars op de huid gebakken   
asperge cassoulet | versgeklopte Hollandaise saus  

    OF
Lauwe croustini   

gepofte aubergine | gebakken kwartelfilet | lente ui | granaatappel

Verrine van jonge prei    
ui | lagoustine

EEN HEERLIJK EXTRA GERECHTJE, GESERVEERD TIJDENS HET APERITIEF

Schelpje uit de Noordzee     
coquille |  pijlinktvis | reuze-garnaal 

EN
Degustatie van fijne vleeswaren “To share”   

Serrano ham | coppa Iberico | fuets | rosette salami 

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

Van 3 maart tot en met 28 mei 2023

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

Structuur van voorjaarsgroenten | krieltjes uit de oven
OF

Mooie meid uit de Noordzee gestoomd met “Duglérè saus”
pommes duchesse | gebraiseerde venkel, courgette en prei

OF

Gebakken parelhoenfilet   
 risotto van asperges en bieslook | roomsaus met oesterzwam 

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.

Zanddeeg taartje 
 aardbei-limoen mascarpone | Italiaanse méringue 

  OF
Ijsparfait van koffie 

chocolade-ganache | hazelnoot 

Degustatie van 2 dessert glaasjes 
klassiek bavarois van framboos | zoete crumble | zachte biscuit
tartaar van exotisch fruit | kokos schuim | passievruchten coulis 

Dessertsuggestie van de chef 
Crème brûlée | vers gebrand | vanille uit Madagascar

  
(Deze rondgang wordt geserveerd met bovenstaande)

Sorbets | citroen | verse munt  
 OF

Berlijnse bol | mini | crème patissière | bloemsuiker

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)


