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Dagschotel december 2019 

 
Te verkrijgen van 12u00 tot 16u30 

 

 

Alle dagen vers groentensoepje 

(seizoensgebonden) 

*** 

Hoofdgerecht 

*** 

Huisbereid dessert 

 

Soep + Hoofdgerecht                    € 14,00 

Soep + Hoofdgerecht +  Dessert  € 18,50 

 

 

 

 
 

 Hoofdgerechten en desserten   Hoofdgerechten en desserten 
     

ma: 02-12 Eendenbil met 

Spitskool en kroketten 

 Ma: 09-12 Parelhoen met druiven- 

saus en kroketten 
     
 ***   *** 
 Crème brûlée   Profiterolletjes 
     

Di: 03-12 Steak met saus naar keuze,  Di: 10-12 Steak met saus naar keuze, 
 salade en frietjes   salade en frietjes 
 ***   *** 
 Dessertbord van de chef   Dessertbord van de chef  
     
     

 Wo: 04-12  Ossobucco met   Woe: 11-12  Varkenswangetjes met 
 verse pasta   Affligem dubbel-saus & frietjes 
 ***    *** 
 Bavarois van mango   Aardbeientaartje 
     
     

Do: 05-12 Kwartels van de chef  Do: 12-12 Lamskroontje met 
 met spek en natuur patatjes   warme groenten en gratin  
 ***   *** 
 Kaastaart   Tiramisu met baileys  
     
     

Vrij: 06-12 Gebakken paling   Vr: 13-12 Mosselen natuur  
 met tartaarsaus    met frietjes 
 ***   *** 
 Banana Split   Normandische pannenkoek 
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Nieuwjaarsmenu – 1 januari 2020 

Amuse van de chef 

*** 
 

Kort gebakken langoustines op een bedje van aardpeerpuree en garnituren van de chef & witte botersaus 

OF 
Carpaccio van hert (met krokant koekje en Parmezaanmousse, frambozencoulis, vijgen & pijnboompitten) 

OF 
Papillot van brickdeeg met geitenkaas, vijgen, honing en seizoenslaatje (vegetarisch) 

*** 

 
Consommé van Duif met seizoensgroenten  en huisbereide ravioli 

OF 
Boschampignonsoep 

*** 

 
Duo van wild met wintergarnituren (hazenrug & hertenfilet) 

OF 
Op vel gebakken grietfilet met trio van puree (pompoen, erwten & aardappel)  & saus v.d. Chef 

OF 

Risotto met bospaddenstoelen, rucola & Parmezaanse kaas 

*** 
Dessertbord van de Chef (Javanais van hazelnoot & rode vruchten)  

OF  
Kaasbord met notenbrood  

 

Menu 3 gangen: € 52,00  

Menu 4 gangen: € 59,00           SURF OP www.thenewfox.be voor meer feestmenu’s! 
Menu met een glaasje bubbels: + € 6,00  

 

http://www.thenewfox.be/

