Zondag 10 september
Vanaf 12:30 u
Jb Jackson en mosselen à volonté!
Country- en jaren 60-70-80 muziek
€ 49/all-in menu
cava met hapjes
***
Garnaal-of kaaskroketten met garnituren
***
Mosselen à volonté
Frieten
Huisbereide mosselsaus
***
Chocolademousse
of
Irish coffee
***
koffie of thee
Bieren, wijnen, waters, frisdranken zijn inbegrepen tot aan de koffie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrijdag 15 september
Vanaf 19:30u
Café chantant met accordeonist Pieter Lonneville
Zing mee met Vlaamse/Franse en Engelse liederen live begeleid door Pieter Lonneville
€ 25pp/ticket
Entree – warme hapjes- 2 drankbonnen - dessertbord

Vrijdag 29 september
Vanaf 19.30u live gitaarmuziek Annelies Detru tijdens de avondservice
Gratis entree
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrijdag 13 oktober
Vanaf 19.30u
Selina Pearl en JB Jackson
€69pp
Cava en hapjes
***
Gerookte zalm met mosterddilledressing en garnituren
of
Garnaalkroketten met garnituren
***
Mosselen op diverse wijzen
of
Malse biefstuk, saus naar keuze frieten en salade
***
Chocomousse
of
Irish coffee
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrijdag 20 oktober
Vanaf 19.30u
Luc Around en z’n one man show - Ribbetjes of kip aan't spit a volonté
€69pp
Alle dranken behalve sterke drank inclusief tot aan de koffie
Aperitief picon witte wijn of cava
Hapjes op wijze van Isabelle
***
Soepje van erwten met spek en croutons
***
Ribbetjes met salade en patat in de pel met lookboter
Of
Kip aan't spit met salade en frietjes
( Vraag gerust bij! Het is à volonté)
***
Vanilleijs met slagroom en caramel
***
Koffie of thee
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 november
Vanaf 12.30u
Aperitiefconcert Restaurant chantant met accordeonist Pieter Lonneville

Zing mee met Vlaamse/Franse en Engelse liederen live begeleid door Pieter Lonneville
€ 25pp/ticket
Entree – warme hapjes- 2 aperitiefbonnen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24 november
Vanaf 19.30u
Vlaamse avond met Jb Jackson en Vlaamse klassiekers op het menu
€69pp
Alle dranken behalve sterke drank inclusief tot aan de koffie
Huiscocktail op basis van Belgische gin/fruitsap en apricot brandy
Aperitiefhapjes
***
Bouchée à la reine
***
Keuze tussen
Coq au vin
of
Gentse waterzooi
of
Stoofvlees
Alles gemaakt op grootmoeders wijze en geserveerd met frietjes
***
Appeltaart
***
Koffie of thee
--------------------------------------------------------------------------------Zondag 10 december
Restaurant chantant met Live muziek “Carlo”
€ 49/all-in menu
Bieren, wijnen, waters, frisdranken zijn inbegrepen tot aan de koffie
cava met hapjes
***
Streekpaté met garnituren
***
Steak met saus naar keuze
Salade en frieten
***
Crème caramel
of
Irish coffee
***
Koffie of thee

Vrijdag 15 december
In onze feestzaal
€ 69 pp
Bieren, wijnen, waters, frisdranken zijn inbegrepen tot aan de koffie
Los Lagunos Diner and dance avond
Aperitief huiscocktail of cava
Hapjes op wijze van Isabelle
***
Coquille St- jaques gegratineerd in de oven
***
Varkenshaasje ‘Grand-veneur’ met groentenboeket en kroketten
Of
Papilliotte van zalm
Champigon, prei en champagneroomsaus
Kervel
***
Gebak van het huis
***
Koffie of thee
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 31 dec
Oudejaarsavond

lIVE MUZIEK EN DANS AVOND ---> vanaf 9pm tot min. 2am
€25pp ,tickets enkel op reservatie!
--Geen ticket - geen ingang-Entree, live muziek, dans, champagne om middernacht, belegde broodjes na twaalven
Andere dranken telkens apart af te rekenen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

