
 

AFHAALMENU    
Te verkrijgen vanaf 20/11/2020    PRIJS 27.90 € Per persoon 

 
VOORGERECHT  

  Scampistaartjes in zachte gele curry met chiffonade van pink lady appel en grijze garnalen 

OF 

Duo van carpaccio tonijn en carpaccio rund met krokante toast van gerookte hammousse 

 

HOOFDGERECHT 

Stoofpotje van wild met bruin grimbergenbier & seizoengroentjes & amandelkroketjes 

Of 

Deens kabeljauwhaasje met geplette polderaardappel, mousselinesaus van chabliswijn met sjalot en 
grijze garnaal 

 

 

DESSERT  

Trio van huisgemaakte gebakjes 

 

 

Minstens dag (24u) op voorhand te bestellen aub 

Afhalingen  TUSSEN 10U30 EN 12 U  EN TUSSEN 16U30 EN 18 U 

GANS DE WEEK DOOR. 7/7 

 Bestellen via 0473/68.30.47 of info@gekruideverbeelding.be  

Restaurant De gekruide verbeelding , bruggesteenweg 36 , 8760 Meulebeke   

mailto:info@gekruideverbeelding.be


TAKE A WAY AFHAAL GERECHTEN  GANS DE WEEK DOOR. 7/7 

Minstens dag (24u) op voorhand te bestellen aub !!    Afhalingen  TUSSEN 10U30 EN 12 U  EN TUSSEN 16U30 EN 18 U 

 

** TAPAS-SCHOTEL “ De Luxe “    

(per 2 personen, geleverd op schotel) 12 koude delicatessen (vis,vlees,kaas + dipsausjes), 
volwaardige maaltijd  20€ pp 

VLEES 
** Stoofpotje van wild met bruin grimbergen bier, warme seizoensgarnituur & amandelkroketjes   

22.85 € 

** Hertenkalffilet met champignoncrème en bosmengeling, gratin van herfstmengeling   24.95 € 

** Fazantenfilet met cognac “fine champagne”, warme primeurgroentjes & amandelkroketjes    
22.65 € 

** Côte à l’os van gegrild iberico-varken met porto-sausje & gegratineerde primeurgroentjes & 
aardappelgratin   22.5 € 

** Lamskroontje gebakken met honing & tijm, seizoensgroenten & aardappelgratin   22.80 € 

** Trio van wildpastei met aangepaste garnituur, confituren en brioche toast  15.75 € 

** Carpaccio van rund met parmezaanse schilfers, kruidenolie, rucola, krokantjes en toast  14.5 € 

** Ganzenleverpastei met porto & confituur met appel & rozijn met rum, geroosterd krentenbroodje    
16.2 € 

VIS 
** Zeevruchtenschelp “Royale” met kaassausje en duchesse-aardappel 12 €  

** Oosterschelde rivierpaling in de room of gebakken (8 st) 25 € 

** Tongrolletjes met blanke botersaus en geplette polderaardappel, grijze garnaal 22.5 € 

** Noorse zalmfilet met sabayon van witte beukenzwam en geplette polderaardappel met grijze 
garnaal  19.4 € 

** Deense kabeljauwfilet met stoep van preiaardappel & blanke botersaus met grijze garnaal 18.5 € 

** Vispannetje met noordzeevruchten (zalm, kabeljauw, scampi, tongrol, coquille, garnaal) met 
chablis crème sausje en aardappelduchesse  16.20 € 

** carpaccio van tonijn met mousse van gerookte forel en paling   15.2 € 

PASTA 

** Trio van pasta’s (3 soorten pasta in ovenschoteltje) met kaas en saus    12.5 € 


