20 KEUZEGERECHTJES - 11 RONDGANGEN - BEDIEND AAN TAFEL
65 PER PERSOON - DRANKEN INBEGREPEN TOT EN MET DE KOFFIE

€

Van 5 december 2020 tot en met 28 februari 2021

Aperitief
Brut ‘Baron de Noble Cœur’ - appelsiensap - mocktail
(met onze huischampagne: suppl. € 35,00/fles)

ALS VERWELKOMING BIJ HET APERITIEF: 2 AMUSES VAN DE CHEF
Mousse van gerookte zalm | Ratte aardappel ‘Moscovite’
Profiterolle met ganache van eendenlever
SPAANSE TAPA’S OP TAFEL
Assortiment Spaanse charcuterie
Serrano ‘reserva’ | tapenade tomaat & basilicum | kruidenkaas
Millefeuille met sobrasada uit Mallorca | focaccia

Voorgerechtenselectie vernieuwd en verrassend aan tafel gebracht,
kies telkens 1 gerechtje per ronde
Een half lauw Canadees kreeftje

Gesmolten boter en verse tuinkruiden | fregola pasta
Salons Cortina
Lauwestraat 59
8560 Wevelgem

Noorse zalm

Uit eigen rookkamer | wakame | sesam
OF

Carpaccio van eendenlever

Oude balasmico | mango chutney | brioche

Kroketje van gerookte ham

www.salonscortina.be
info@salonscortina.be

Citroencrème | gefruite peterselie

Aardpeervelouté

Rivierkreeftjes | kruidenolie
056 41 25 22

Visgratin uit Oostende

Duchesse aardappel – witte wijnsaus
OF

Gegrilde Sint - Jacobsoester

Scampi – risotto – tuinboon – groene curry

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

Hoofdgerecht geserveerd aan tafel,
kies uit deze drie hoofdgerechten
KEUZE UIT:
Belgisch rund Wit-Blauw - gegrild
bordelaise & choronsaus – structuur van wintergroenten
OF

Filet van parelhoen – traag gegaard
frisse jus - structuur van wintergroenten
OF

Rugstuk van kabeljauw – mosterdsaus
wintergroente met boschampignons
Keuzes moeten niet op voorhand doorgegeven worden. U kiest ter plaatse uw hoofdgerecht aan tafel.

Nagerechtenselectie vernieuwd en verrassend aan tafel gebracht,
kies telkens 1 gerechtje per ronde
Bordje met selectie van 2 kaasjes
OF

Verrassingbordje met 2 dessertjes
Mousse van Belgische chocolade
Pastéis de nata uit Porugal

Gemarineerde vruchten

Crème légère | Dulce de leche
OF

Appelcrumble

Chantilly | zoethout

Vers geklopte sabayon
Seizoensfruit
OF

Baileys Coffee
Dessertbordje zoete surprise

Canelé de bordeaux – Macaron – Boules de berlin
Salons Cortina
Lauwestraat 59
8560 Wevelgem

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

Grootmoeders koffie of thee-selectie “Viva Sara”
ELKE ZATERDAG EN ZONDAG VERKRIJGBAAR

www.salonscortina.be
info@salonscortina.be

Omwille van de COVID 19 maatregelen, hebben wij een nieuwe unieke culinaire belevenis voor u uitgewerkt.
Zo kunnen wij u, rekening houdend met uw veiligheid en die van onze medewerkers, net zoals voorheen laten degusteren
van onze gekende klassiekers. Alleen worden deze bordjes nu verrassend en vernieuwend aan tafel gebracht.
Onze gekende gerechtjes kunnen variëren volgens het seizoens- en marktaanbod. Smakelijk!

PRIJS: €65,00 PER PERSOON, DRANKEN INBEGREPEN TOT AAN EN MET DE KOFFIE
056 41 25 22

Aperitief Brut “Baron de Noble Cœur”, alle geselecteerde witte en rode wijnen, Stella, Hoegaarden, Kriek,
Leffe blond/bruin en Triple Karmeliet, waters, softdrinks, Grootmoeders koffie en selectie Viva Sara Thee.
Op eenvoudig verzoek alcoholvrije bubbels, wijnen en bier verkrijgbaar.
Aan speciale wensen (allergenen of vegetarisch) geven wij de nodige aandacht.
Gelieve op voorhand door te geven.
Kinderen van 0 t.e.m. 2j: gratis. Kinderen van 3j t.e.m. 6j: kidsmenu aan 20 euro.
Van 7j t.e.m. 12j: kidsmenu aan 30 euro. Kinderen van 13j t.e.m. 15j: kidsmenu aan 50 euro.

