Menu FLAMBANTBOEUF
Wij waarderen onze afgewerkte produkten dankzij locale leveranciers van
vlees en groenten, melkprodukten en eieren, ijsroom, bier enz...

VOORGERECHTEN
-) VINTAGE SARDIENEN « Perles des Dieux » en sla

13.50€

-) CARPACCIO VAN IERS RUND

16.00€

-) VISSOEP van het huis

15.00€

HOOFDGERECHTEN EN GEGRILD VLEES
-) ENTRECOTE VAN DE DAG 300gr ou 10€/100gr

29.00€

-) OSSEHAAS BBB 250gr

29.00€

-) EENDENBORST 300gr en gratin

28.00€

-) IBERIAN PORK SIDE en gratin

28.00€

-) COTE A L’OS

35.00€

IERS 500gr
AUBRAC (of volgen ras) +/- 1kg

-) VIS VAN DE DAG met warme groenten

6.5€/100gr
Dagprijs

-) VEGETARISCHE GRILL en zijn hete en/of gegrilde groenten

22.00€

-) CARPACCIO VAN IERS RUND IN SCHOTEL met frieten en sla

23.00€

-) BOULETS Luikse saus 1 pièce

10.00€

2 pièces

16.00€

HUIS SAUZEN VAN KEUZE
-) Béarnaise of champignonroomsaus of groenepeper of maître d’hôtel

2,5€

NAGERECHTEN
-) DAME BLANCHE en met warme chocolade Callebaut

8.00€

-) CAFE GOURMAND en met mini desserts

8.00€

-) CHOCOLADE MOUSSE

7.00€

Wij zijn verplicht om stricte maatregelen te nemen om te waken over de veiligheid van u, klanten
en personeel. Hieronder vindt u de aanbevelingen zodat u, klant en wij en ons personeel,
onbezorgd kan genieten in ons restaurant FlambantBoeuf.
We hebben helaas onze menukaart moeten inkorten.
Dank u voor uw begrip en eet smakelijk.

ONZE ORGANISATIE
Gezien de situatie nu, heten wij u van harte welkom van 18 tot 21 uur in spread service.
Alle veiligheidsmaatregelen worden gerespecteerd :
-respecteer de wachttijd bij de tafel waar u de " QR-Code menu"vindt en laadt deze op uw
smartphone. Reinig uw handen met de ontsmettende zeep vooraleer u een tafel aangewezen
krijgt.
- een plan van het restaurant met nummers van de tafels is aangegeven
- let op social distances
- gebruik van de toiletten: 1 persoon is toegelaten. schoonmaken van toilet voor en na gebruik met
de ontsmettende zeep en papieren doekjes ( NIET IN TOILET WERPEN)
- let op om elkaar niet te kruisen, de klanten zijn beperkt dus gemakkelijk te respecteren.
Ons personeel wast en ontsmet hun handen regelmatig.

HOE GEBAKT ?

