Gastro-Event ‘Terroirs’

in Charme-Restaurant La Maison du Terroir
Vrijdag 25 November 2022 om 19.30
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Voor elk wat wild (s)

Kleine gerechten geserveerd als een sitting diner in een stijlvolle
setting van La Maison du Terroir met extra wijn-& muzikale beleving

MENU ‘LES SAVEURS DES TERROIRS’
3 Amuses geïnspireerd door onze zee
Crémant de Limoux, Bubbels uit het Zuiden van Frankrijk

Bosduif
Bosduifpastei home made met zoete structuren
Hertenkalf
Tartaar van hert, crème van ganzenlever & rode biet
Premo Falanghina, Malvasia & Chardonnay subtiel aanwezig, Puglia Italië

Wilde eend
Dubbele consommé van wilde eend en fijne aromaten
Fazant
‘Blinde vink’ van Fazanthen in ’t blad van groene kool &
rookspek à la normande
Tapiz Chardonnay, Uco Vallei, Argentinië, mooie houtlagering

Polderhaas
Hazenpeper of Civet van haas, Poivrade-saus, veenbes, knolselder &
pastinaak
Perrin Côtes du Rhône, Syrah, Grenache en Mourvèdre, eigenaar van Ch. de Beaucastel

Zoete lekkernij van de chef
Prijs: € 85,00 p.p. all-in van aperitief tot aan de koffie en geselecteerde dranken tot 2.30

Tijdig reserveren telefonisch of per e-mail:

0496 17 83 52
www.lamaisonduterroir.be

November -December 2022

Vrijdag 18 november
t.e.m. zondag 18 december

Amuses, kleine degustaties uit onze terroir-keuken
Vitello tartufo, fijngesneden & langzaam gegaard kalfsvlees, zwarte truffel & gegrilde brioche
Crème nivernaise, jonge wortel en raapjes & tongschar
Zeewolf, boschampignons, butternut-risotto, Rieslingsaus ***
Filet van fazanthen à la Normande, aardappelgalette met Camembert
Onze specialiteit: Normandische pannenkoek gekarameliseerd & geflambeerd met Calvados,
vanille-ijs of zoete lekkernij van de chef

€ 69,00 de volledige versie met aangepaste wijnen € 28,00
Verkorte versie € 55,00 met aangepaste wijnen € 23,00 (zonder gerecht***)

Aanrader: TAKE AWAY

Beleef de smaken van La Maison Du Terroir bij uw thuis, door middel van take away.
Mogelijk het ganse jaar door! Meer info: www.lamaisonduterroir.be

SAMEN MET ONS HET NIEUWE JAAR IN?

Reserveer tijdig jullie tafel, de plaatsen zijn beperkt!

24/12 Kerstavondmenu en 25/12 s’middags kerstmenu € 130,00 all-in
31/12 Oudejaarsavondmenu € 145,00 p.p. all-in tot 01.30
01/10 Nieuwjaarsmenu € 120,00 p.p. all-in
Gesloten: woe 21/12, don 22/12, vrij 23/12, woe 28/12, don 29/12,
vrij 30/12, woe 4/01, don 5/01 & vrij 6/01.

Charme
Restaurant
LA MAISON DU TERROIR
Vijfwegstraat 6
8460 Ettelgem (Oudenburg)
info@lamaisonduterroir.be
www.lamaisonduterroir.be

Reserveren kan telefonisch of online:

0496 17 83 52

Open van woensdagmiddag
t.e.m. zondagmiddag

www.lamaisonduterroir.be

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

