September 2022

Vrijdag 2 september t.e.m. zondag 25 september

Amuses, kleine degustaties uit onze terroir-keuken
Marbré van Golden-appel, zwarte pens & ganzenlever, sinaasappel & kardemon
Crème van butternut & gember
Heek of mooie meid uit de oven, Franse sjalot & herfstchampignons ***
Wilde eend, z’n gebraiseerd boutje “Crème de Cassis”, authentieke aardappelkroketten

Jaarlijks ve

rlof
26 septem
ber
t.e.m.
7 oktober
2022

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***)

Oktober -November 2022

Amuses, kleine degustaties uit onze terroir-keuken

Menu Terroir Gourmand

maandelijks nieuw menu: 4 of 5 gangen

Bosduiffilet lauw geserveerd, quinoa, artisjok & kapper-appel

Menu Plateau Fruits de Mer

2 dagen vooraf te reserveren

Weeklunch Sympathique

wekelijks nieuw menu: 2 gangen - € 35

Cappuccino van Brabants witlof

menu wordt op Facebook geplaatst

Blinde vink van fazanthen in ’t blad van savooi & rookspek ***
Verwenontbijt

zondagmorgen, aankomst 8.30 - 9.00 u.

Onze specialiteit: Normandische pannenkoek gekarameliseerd & geflambeerd met Calvados, vanille-ijs
of zoete lekkernij van de chef

Banket

tot 85 pers.

Orangerie privé banket

tot 30 pers.

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

Meeting Room NIEUW!

exclusief voor seminaries & congressen,
(bedrijfs)opleidingen en presentaties,
degustaties, …

November -December 2022

Amuses, kleine degustaties uit onze terroir-keuken

Mogelijk het ganse jaar door! Meer info: www.lamaisonduterroir.be

Vitello tartufo, fijngesneden & langzaam gegaard kalfsvlees, zwarte truffel & gegrilde brioche

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

Afhaaltraiteur

telefonisch bespreekbaar met Frederiek: 0496 17 83 51

Theesalon & zonnig terras

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

Geschenkbonnen

ook online

Crème nivernaise, jonge wortel en raapjes & tongschar
Zeewolf, boschampignons, butternut-risotto, Rieslingsaus ***

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
01/10 Nieuwjaarsmenu € 120,00 p.p. all-in

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***)

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: ma. 26 sept.
t.e.m. vrij. 7 okt.

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

zo

e

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.

Filet van fazanthen à la Normande, aardappelgalette met Camembert

dez

31/12 Oudejaarsavondmenu € 145,00 p.p. all-in tot 01.30

jaar

woe., don. & vrij. middag & avond

Râgout van everzwijn & hert “Grand-Mère”, herfstgroenten & tartiflette van Reblochon

Aanrader: TAKE AWAY

Beleef de smaken van La Maison Du Terroir bij uw thuis, door middel van take away.

10

Woensdag 19 oktober t.e.m. donderdag 17 november

BOaIuRE
TERROIR
mer

verjaardags
menu’s

2022

Vrijdag 14 oktober 2022

Sitting Diner

SFEERVOLLE RECEPTIE aanvang 18.30 uur
Crémant de Luxembourg Ultra Brut Laurent Kox met kleine amuses uit onze Terroir-keuken
Alcoholvrije aperitief voor de liefhebbers

10

jaar

Zaterdag 15 oktober 2022

25 jaar Chef aan het fornuis - Start wildseizoen

Gala-avond

Zondag 16 oktober 2022

Gastronomische lunch

SPECIAAL FEESTMENU met 10 kleine gerechten

SFEERVOLLE RECEPTIE aanvang 18.30 uur

SFEERVOLLE RECEPTIE aanvang 12 uur

Degustatie van polderhaas, kweepeer en rode bessengelei

Champagne Rouyer, Brut Tradition met kleine degustaties uit onze Terroir-keuken

Een culinaire wandeling uit het bos, de zee & het platteland

MENU LES SAVEURS DES TERROIRS

Crémant d’Alsace René Muré Cuvée Prestige

Kalfslende op lage temperatuur gegaard met ganzenlever en zwarte truffel, kalfstong, jus van Madeira

MENU RETOUR DU MARCHÉ

Pinot Grigio, Castella Della Rosa, Fruilli Italië

Tartaar van hert & ganzenlever uit Strasbourg, zoete structuren

Nage van langoustines en Pata Negra, risotto van vanille en aromaten

Pinot Grigio, Castella Della Rosa Friuli Noord-Italië

Darne van tarbot op de Teppanyaki, Sauce Foyette-kalfsjus en dragon

Ossobucco van zeeduivel, Brabants witlof & poivre vert

Ch. Tour Léognan Blanc, Pessac Léognan 2019

Domaine de Saint Cosme ‘Les Deux Albion’, Gigondas 2019

Het beste van het hertenkalf “Grand-Veneur” & aardappelkoek met rookspek

IJsje van limoen & koriander

Ch. Caronne Sainte-Gemme ’16, Médoc

Kalfslende en z’n zwezerik “Sechuan”, marktgroenten en galette-aardappel

Bouteille Melchior-18 l. Authentiek schenksysteem

Ch. Caronne Sainte-Gemme ’16, Médoc

Degustatie van herfstkazen i.s.m. Kaasmeester, Coxidien Christoph Seys

Bouteille Melchior-18 l. Authentiek schenksysteem

Zoete lekkernij van het huis

Zoete lekkernij La Maison du Terroir

Ganzenlever, koud & warm geserveerd met zoete structuren

Gewürztraminer Dopff Irion, Alsace
Gepocheerd hoeve-eitje met handgepelde grijze garnalen en Hollandse saus
Zeekreeft in een risotto met Pied de Mouton
Bisque van grijze garnalen en aromaten

Bera Langhe Arneïs, Piemonte Italië
Kabeljauwrug à la Flamande, kruim van brioche en peterselie, botersaus met Witbier Westmalle Extra
Zeebaars op vel gebakken, parelpasta vongole

Ch. de Bord Laudun Côte du Rhône
Ragout van hert en everzwijn façon Grand-Mère

Domaine Graves d’Ardonneau Cuvée Prestige, Jeroboam Bordeaux
Vacherin Mont d’Or uit de oven, herfstsalade met noten en rode kool

Koffie of thee & zoetigheden

Zoete lekkernij “La Maison du Terroir”

Prijs: € 95,00 p.p. menu met receptie, geselecteerde kwaliteitswijnen, bronwaters & koffie & dranken tot 2.30 uur, muzikale beleving inbegrepen

Bij “Boire au Terroir” kunt u genieten van
gastronomie in een ongedwongen sfeer, zonder
daarbij afbreuk te doen aan ons huidig concept
in het restaurant “La Maison du Terroir”.

Prijs: € 145,00 p.p. all-in met bronwaters & dranken tot 2.30 uur met muzikale beleving inbegrepen

Prijs: € 125,00 p.p. all-in met bronwaters, dranken en muzikale beleving inbegrepen

Chef Frederiek laat z’n gasten kennismaken
met de fijnzinnigheid & de charme die
“La Maison du Terroir” te bieden heeft.
“Boire au Terroir” is tot 25 september geopend
van wo t.e.m. za van 11u. tot 20u. en zo tot 17u.
Bij slecht weer kunt u terecht
in de Orangerie.
Om zeker te zijn van uw tafel, kunt u reserveren
(met vermelding “Boire au Terroir”).
Dit kan enkel telefonisch via 059 44 81 01.
Vanaf 14.30 uur tot 17 uur kunt u ook
genieten van onze Specialiteit:
Normandische Pannenkoek.

Reserveren:
0496/17 83 52
Reservaties voor het
verjaardagsweekend
worden ENKEL
telefonisch opgenomen
en vooraf cash betaald
ten laatste op 10 oktober
of via overschrijving op
BE 42 4760 0957 0154
met als mededeling
van de datum en aantal
personen!

APERO & WIJNBAR

BOIRE au TERROIR

Het idee van “Boire au Terroir” is ontstaan toen
Frederiek geselecteerd werd als één van
“De Twaalf” van Oudenburg. De fotoroute
“De Twaalf” wordt deze zomer georganiseerd
door Stad Oudenburg. Dit is een fietsroute van
21 km. Langs deze fotoroute hebben wij
een plaats gecreëerd waarbij mensen
elkaar kunnen ontmoeten.

