Januari 2023

Vanaf vrijdag 7 januari t.e.m. 9 februari

ENKELE KLEINE AMUSES uit onze Terroir-keuken

Menu Terroir Gourmand

maandelijks nieuw menu: 4 of 5 gangen

TERRINE VAN ROG, NOORDZEEKRAB & SCHORSENEREN n.a.v. Wedstrijd Beste Terrine van België 2023 i.s.m. Culibel

Menu Plateau Fruits de Mer

2 dagen vooraf te reserveren

Lunch Menu Sympathique

wekelijks nieuw menu: 2 gangen - € 35

“CRÈME” AGNES SOREL, gevogelteroomsoep met Polderkip & Kalfstong

menu wordt op Facebook geplaatst

ZONNEVIS*** op vel gebakken, kappertjesboter & gewokte groenten

woe., don. & vrij. middag & avond

SECRETO DUROC D’OLIVES in Périgourdine-saus, truffel & ganzenlever, tartiflette met Reblochon

Verwenontbijt

zondagmorgen, aankomst 8.30 - 9.00 u.

specialiteit NORMANDISCHE PANNENKOEK, gekarameliseerd & geflambeerd met calvados, vanille-ijs

Banket

tot 85 pers.

of ZOETE LEKKERNIJ van de chef

Orangerie privé banket

tot 30 pers.

Volledige menu: € 69,00 p.p., met aangepaste wijnen (3 soorten): € 28,00 p.p.
Verkorte versie (menu zonder gerecht ***): € 55,00 p.p., met aangepaste wijnen (2 soorten): € 23,00 p.p.

Afhaaltraiteur

tel. te bespreken met Frederiek: 0496 17 83 51

Theesalon & zonnig terras

woe. & do. namiddag van 14.30 - 17.30 u.
niet op zat, zon & feestdagen

GASTRO-EVENT: DE VLAAMSE VISSERIJ

MET DHR. W. MOEYAERT ALS PRESENTATOR ’PRO. IN DE AMBACHT’

Geschenkbonnen

Aanrader!

Vrijdag 27 Januari Om 19u30 gaan we van start met een degustatie van kleine gerechten rond onze Vlaamse
visserij, bijpassende wijnen. Begeleid met een muzikale beleving!

ook online

MEETING ROOMS Exclusief voor seminaries & congressen, (bedrijfs)opleidingen en presentaties, degustaties, …
SALLE BALTHAZAR, ideaal voor de ontvangst van uw gasten (niv. 1)

VALENTIJNBELEVING 2023

Vanaf vrijdag 10 februari t.e.m. 16 februari

Vrijdag 10 februari Gastro-Event: Romantic Candle Light Evening

SALLE NABUCODONOSOR, charmant landelijk voor 14 cts. met de nodige accommodatie (niv.1)

Nieuw!

SALLE MELCHIOR, Charmant professioneel voor max. 30 cts. met alle nodige accommodatie en bijhorende sanitaire voorzieningen (niv. 2)
Prijzen worden persoonlijk besproken met de chef!

Zaterdag 11 februari t.e.m. donderdag 16 februari Romantische beleving

(maandag 13 februari gesloten en dinsdag 14 februari ‘s middags en ‘s avonds open!)

Februari 2023

Vanaf vrijdag 17 februari t.e.m. 19 maart

LA MAISON DU TERROIR

Reserveren kan telefonisch of online:

Vijfwegstraat 6 - 8460 Ettelgem (Oudenburg)
info@lamaisonduterroir.be
www.lamaisonduterroir.be

0496 17 83 52
www.lamaisonduterroir.be

Open van woensdagmiddag
t.e.m. zondagmiddag
Jaarlijks verlof van 20 maart
t.e.m. vrijdag 31 maart 2023

Onze menu’s kunnen allergenen bevatten. Gelieve bij reservatie eventuele allergieën of andere eetgewoonten telefonisch door te geven aub.

Eindejaar in Charme-Restaurant

La Maison du Terroir -Oudenburg Ettelgem

Dit menu serveren we op 24 december stipt om 19u en op 25 december stipt om 12u

KLEINE DEGUSTATIES UIT DE ZEE, BOS EN ’T PLATTELAND Crémant d’Alsace René Muré Cuvée Prestige, Alsace
GANZENLEVER Koud-warm geserveerd, quinoa, kweepeer, sinaasappel & Kardamon

OESTERS

GRIETBOT & ZEEKREEFT Royale duo uit de oven, fijne groentjes & geglaceerd met champagnesaus
BLOEDSINAASAPPEL Z’n sorbet overgoten met Zeebonk, Dé Oudenburgse gin
HERTENKALF Het beste van ’t hert ‘Grand Veneur’, authentieke amandelkroketten
KERSTPRONKSTUKJE ‘Creatie rond nougat glacé home made’
All-in € 130,00 p.p.: menu incl. Crémant, amuses, geselecteerde kwaliteitswijnen, bronwaters, koffie met zoetigheden

Oudejaarsmenu / Nieuwjaarsmenu

Met om 24u proost op het nieuwe jaar!

KLEINE DEGUSTATIES UIT DE ZEE, BOS EN ’T PLATTELAND Champagne Laurent Perrier ‘La Cuvée’
ZEEBAARS & LANGOUSTINE*** Tartaar van zeebaars, limoen & zure room, Beignet van langoustine & Pata Negra
ZEEKREEFT Bisque van Zeekreeft & Sint-Jacobsnoot afgewerkt met Armagnac Domaine Tariquet
ZEEDUIVEL ‘Osso -Bucco’ van Zeeduivel à la Bordelaise & gefruite stoofprei
FRAMBOOS Z’n sorbet overgoten met Champagne Philippe Rouyer
KALFSVLEES & GANZENLEVER Duo van kalfslende & gebakken ganzenlever, gesmoorde Franse sjalot &
aardappelgalette met Vacherin mont d’or & rookspek
ZOETE LEKKERNIJ VAN DE CHEF
Oudejaar € 145,00 p.p.:

All in incl. Champagne Laurent Perrier, degustatiemenu met geselecteerde
kwaliteitswijnen, bronwaters, koffie, muzikale beleving met geselecteerde dranken tot 02u30!

Nieuwjaar € 120,00 p.p.

Menu zonder gerecht ***. Apero, kwaliteitswijnen, bronwaters en koffie inbegrepen

Voor menu’s tijdens de eindejaarsperiode zonder wijnen wordt er € 20,00 in mindering gebracht. De extra
andere dranken (vb. frisdranken) worden wel als suppl. aangerekend. Apero en koffie of thee zijn inbegrepen.

Reserveren: 0496/17 83 52 of via
www.lamaisonduterroir.be

Afhaaltraiteur tijdens de eindejaarsperiode

BOSCHAMPIGNONS Crème van boschampignons & gerookte paling

Diepe Oester natuur
Diepe Oester garni
O.a. limoen & koriander / wakame / framboos, sjalot / Gin Tonic
Diepe oester warm
Gegratineerd met spinazie & champagnesaus

€ 2,50/st.
€ 3,00/st.

LUXE AMUSES

€ 3,50/st.

Koud

Warm

€ 3,50/st.

Ganzenleverterrine met een gelei van rode bessen
Carpaccio van Sint-Jacobsnoot met een tomaat-basilicum salsa
Tartaar van hert met een crème van truffel & ganzenlever
Beignet van langoustine & pata negra, remouladesaus
Gebakken ganzenlever, chutney van appel en peer & portosaus
Sint-Jacobsnoot kort gebakken, truffelrisotto met butternut

VOORGERECHTEN
Koud
3 Teasers, om uw feestmaaltijd te beginnen
1/2 zeekreeft en belle-vue
Rundercarpaccio, licht gerookt Holstein-rund met z’n typische garnituur
Vitello tonnato, fijngesneden kalfsvlees met tonijn & ansjovisdressing
Ganzenleverterrine met zoete structuren
Warm
1/2 zeekreeft gegratineerd Thermidor, Parmezaan & wilde rijst
1/2 zeekreeft uit de oven, fijne groentjes en blanke boter, wilde rijst
Gebakken ganzenlever met gekarameliseerde appel & truffelsaus
Sint-Jacobsnoot kort gebakken, met knolselder & Serranoham
Truffelrisotto met Boschampignons & Parmezaan

WIJN PER FLES
KOPEN?
Wij helpen u graag
om een mooie
begeleider te vinden
bij de uitgekozen
gerechten.

HOOFDGERECHTEN
Vis Incl. bijpassende groentenbrochet & saus. Zo kunt u de gerechten nóg mooier prestenteren. Het oog wil ook wat!
Zonnevis kort gebakken, kappertjesboter, kruidenpuree
€ 28,00
Kabeljauw à la flamande met preistoemp
€ 28,00
Grietbot, filet uit de oven met kasteelaardappelen
€ 30,00
Tarbot, op de graat gebakken met kasteelaardappelen
€ 34,00
Noordzeevisvangst, assortiment Noordzeevis, fijne groentjes & champagnesaus
€ 27,00
Vlees Incl. bijpassende groentenbrochet
Kalfstong in Madeira, Champignons, wortel & erwtjes
Kalkoen à la Normande, Calvados & room
Kalfslende in portosaus

Wild Incl. bijpassende groentenbrochet, bijpassende garnituur (o.a. appel & veenbes) en authentieke aardappelkroketten
Civet van haas
€ 29,00
n.
1/2 Fazanthen in de room
€ 29,00
de
el
m
Graag
Geen frituur?
aardappel
ek
sp
Ragout van Everzwijn Grand-Mère
€ 29,00
or
vo
Dan zorgen we ven)
(o
Hertenkalf-filet Grand-Veneur
€ 32,00

AFHAALMENU
De volledige kerstmenu van 3 amuses tot en met het dessert zonder de sorbet en zonder wijnen
De volledige oudjaarsmenu van 3 amuses tot en met het dessert zonder de sorbet en zonder wijnen

EINDEJAARSLUNCH
€ 16,00
€ 29,00 vg - € 52,00 hg (600 gr.)
€ 22,00
€ 22,00
€ 24,00
€ 32,00
€ 32,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 20,00

€ 24,00
€ 21,00
€ 29,00

€ 75,00
€ 85,00

€ 45,00 p.p.

Cassoulet van Noordzeevissen met fijne groenten & Rieslingsaus / Suprême van Parelhoen ‘Grand-Mère’,
groentenspiesje & Aardappelgalette / ‘Verrine’ van nougatijs, woudvruchten & geglaceerde Merinque Italienne

GESCHENKARTIKELEN
Cadeaubon te verkrijgen volgens eigen budget. U kan ook online uw bon bestellen.
Champagne Cuvée Frederiek by Ph. Rouyer
€ 38,00/fles - € 110,00/3 verschillende flessen Ideaal
henk!
eindejaarsgesc
gepersonaliseerd met 3 verschillende capsules of champagne
Champagne Les Diciples des Terroirs ‘Cuvée Prestige’ by Ph. Rouyer, 9maand Sur Latte Disciples € 59,00/fles
Speciale presentatiefles, etiket en capsule & een collectorsitem voor iedere champagneliefhebber
BESTELLEN: KERST TOT 20/12 - OUD EN NIEUW TOT 27/12 - AFHALEN 24/12 & 31/12 10U TOT 13U - 25/12 & 01/01 9U TOT 11U
Gelieve voor afhalen het gekregen uur te respecteren. Alle bestellingen worden in een groene slabak meegegeven met eventueel porseleinen wit servies om ecologische redenen en om de prestatie te bevorderen. We geven ook opwarmtips mee. We kijken ernaar uit om van jullie bestelling iets lekkers te maken die blijf nazinderen!

Afhaaltraiteur tijdens de eindejaarsperiode

Kerstmenu

€ 2,00/st.

KOUDE AMUSES
Vitello tonato met kappertjes, tonijn, ansjovis
Gemarineerde, ingelegde haring, bruschetta & zure room
Gravlax-zalm met dille, quinoa & zoet-zure mosterddressing
Hazenpastei met confit van rode ui

