
Parelcouscous met avocado, mango, scampi en sweet chili *

Aspergesoep met een mimosa van ei, rode ui en peterselie

Skrei, crumble van pancetta, zalf van pastinaak 
en een coulis van groene kruiden

 
Ibérico met een poivradesaus, mascarponeroom en Havana ‘Especial’, 

geserveerd met een gratin van cantharellen, witloof en boontjes met spek

“Dessertje naar de chef zijn Goestink”
(Kers-Pistache-Cuberdons-Feuilletine van witte chocolade)

Menu 4 gangen €50 per persoon
Menu  5 gangen (incl. *) €60 per persoon

 

“Christmas Cosmopolitan”
(Mousse van limoen, Cremeux van sinaasappel, Cranberry en Wodka choco mousse) 

Menu 4 gangen €50 per persoon
Menu  5 gangen (incl. *) €60 per persoon

Wij serveren op Kerstdag enkel dit menu in onze brasserie.
Bestellen kan via brasseriegoestink@gmail.com of 053/42.60.16 

tot 16/12/2021 voor Kerst, tot 24/12/2021 voor Oudejaar.

Bestellingen kunnen afgehaald worden bij Brasserie Goestink,  
voor kerstavond tussen 12u en 15u, voor Kerstdag tussen 10 en 11u30, 

voor Oudejaar tussen 12 en 15u.

Indien u graag levering aan huis wenst,
dan wordt er een extra kost aangerekend van €5 per bestelling.

Koude voorgerechten worden rechtstreeks op de borden gedresseerd 
 dus gelieve deze op voorhand binnen te brengen.

Salade van scampi, gerookte zalm en citroen-framboosvinaigrette *

Pompoensoep met dille en room

Tongrolletjes met zalm en kruidenroomsaus

Filet pur van hert, poivradesaus, zalf van pastinaak, wintergroentjes en kroketjes



APERITIEFHAPJES

Vers gemaakte mini-loempia     € 1,50 / stuk

Artisanale bitterballen      € 1,50 / stuk 

SOEPEN

Soepje van boschampignons     € 4 / persoon

Thaise currysoep      € 4 / persoon

Bretoense vissoep      € 5 / persoon

KOUDE VOORGERECHTEN

Carpaccio van rund, parmezaan en balsamico  € 16 / persoon

Salade van gerookte eendenborst, parmezaan, 
appel en frambozenvinaigrette

 € 18 / persoon

WARME VOORGERECHTEN

Verse kaaskroketten      € 10 / persoon

Verse garnaalkroketten      € 14 / persoon

Duo van kaas- en garnaalkroket     € 12 / persoon

 € 14 / persoon

Scampi tomaat Boursin (6 stuks)     € 15 / persoon

Scampi curry (6 stuks)      € 15 / persoon

Scampi diabolique (6 stuks)     € 15 / persoon

HOOFDGERECHTEN

 Tournedos van kalkoen, druivensaus, peertje van passievrucht 
en kerstboomkroketjes        € 20 / persoon

Roullade van fazant, roomsaus van boschampignons, boontjes met spek, 
witloof, jonge worteltjes en verse kroketjes     
        € 24 / persoon

 
        € 24 / persoon

Scampi tomaat Boursin (12 stuks)     € 20 / persoon

Scampi curry (12 stuks)     € 20 / persoon

Scampi diabolique (12 stuks)     € 20 / persoon

Koolvishaasje crumble van gandaham, choronsaus, 
puree met italiaanse kruiden         

€ 22 / persoon

DESSERTEN

Kerstbuche       € 4 / persoon
 (Zanddeeg – abrikoos – cointreau – slagroom – fruit)
 Optie: afwerken met chocolademousse of ganache € 1 / persoon
Minigebakje (mini chocomousse, mini tiramisu, mini eclair,…)   € 3 / stuk
Onze goestink (chocolade – bavarois – frambozencoulis)  € 6 / stuk
Kerstman        € 5 / stuk

Tongrollekes nantua, garnaal en tomaat


