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A la carte gerechten 

Hapjes  

• Selectie van 5 hapjes (2 warm, 3 koud)   12€/per persoon  

( Gegratineerde oester, macaron met foie & vijgen, kubusje van tonijn met zwarte sesam & 

wasabi, cannelloni van WitBlauw , mini scampi diabolique ) 

 

 

Koude voorgerechten  

• Huis gerookte zalm “Oklahoma”| Sjalot | Toast  16€/ per persoon 

• 6 X Creuze Oester nr 2| Limoen    14€/ per persoon 

• Huisgerookte eendenborst | Gemarineerde kool   15€/ per persoon 

• Halve kreeft | Salsa verde | Toast met rouille  22€/ per persoon 

• Carpaccio van Holstein | Ganzenlever   18€/ per persoon 

• Tartaar van zalm | Crème van bloemkool  18€/ per persoon  

 

Warme voorgerechten  

• Gegratineerde visschelp    14€/ per persoon 

• Garnaalbisque | Grijze garnalen    8€/ per liter  

• Soep van boschampignons | Beukenzwammen 6€/ per liter 

• Witloofsoep | Kruidige croutons   5€/ per liter 

• Halve kreeft |”Green Egg”-gegrild | Kruidenboter  23€/ per persoon 

• Scampi “Diabolique” | Fijne groenten    14€/ per persoon  

• Gegratineerde oester Creuze nr 2 (6stuks)  18€/ per persoon  

• Mergpijp van Holstein | Beukenzwammetjes  15€/ per persoon 

 

Warme en koude voorgerechten worden vergezeld van bijhorende garnituren, broodjes en 

boter. Koude voorgerechten worden op gepaste borden gepresenteerd. 

Hoofdgerechten  

• Gevulde kalkoenrollade | Calvados | Truffel  16€/ per persoon 

• Hertenkalf filet-pur | Wintergroenten   24€/ per persoon  

• Gevulde kwartel | Appel | Veenbessen   17€/ per persoon 

• Eendenborstfilet | Butternutpompoen   19€/ per persoon 

• Stoofpotje van everzwijn | Wintergroenten   18€/ per persoon   

• Fazantenhenfilet met gekonfijt boutje | Garnituur 19€/ per persoon 

  

Hoofdgerechten worden vergezeld van bijhorende groentegarnituren 

Bij uw bestelling graag keuze doorgeven tussen kroketten of gratin Dauphinois 



 

Menu’s 

 

Feestmenu 1         25€ / per persoon 

      

Witloofsoep | Kruidige croutons 

 

** 

Tartaar van zalm | Crème van bloemkool | Mosterdsalade 

(op bord gepresenteerd) 

** 

Gevulde kalkoenrollade| Truffel | Calvadossaus | Kroketten of gratin 

 

** 

Eindejaarsdessert 

 

 

 

 

 

Feestmenu 2         32€ / per persoon 

 

Soep van boschampignons | Beukenzwammen 

** 

Gegratineerde visschelp 

** 

Stoofpotje van everzwijn | Wintergroenten | Kroketten of gratin 

** 

Eindejaarsdessert  

 

 



 

 

 

Feestmenu 3         38€ / per persoon 

 

 

 

Bisque van garnalen | Garnituur van verse grijze Noordzeegarnalen  

** 

Huis gerookte zalm “Oklahoma BBQ“| Gemarineerde radijs | Zure room | Limoen 

(op bord gepresenteerd) 

** 

Hertenkalf filet-pur | Wintergroenten | Wildjus | Kroketten of gratin 

** 

Eindejaarsdessert  

 

Bij uw bestelling graag keuze doorgeven tussen kroketten of gratin Dauphinois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koude buffetten 

 

Vlees-visbuffet         29€/ per persoon

  

• Gepelde tomaat gevuld met grijze Noordzeegarnalen  

• Gebakken zalm | Provençaalse kruiden 

• Artisanaal gerookte zalm | Gemarineerde sjalot   

• Spiesje van scampi | Curry 

• Gevulde perzik met huisgemaakte tonijnsalade 

• Gerookte makreel | Peper 

• Gandaham | Meloen  

• Gegarneerd eitje | Krab   

• Kippenonderbout “Green Egg BBQ” gegrild 

• Meesterlijke ham | Groene asperges  

• Assortiment van fijne Italiaanse vleeswaren  

• Wildpaté | Confituur van veenbessen  

Optioneel: halve kreeft + 14€ pp. en/of halve Noordzeekrab + 8€ pp.  

 

 

 

Luxe visbuffet                                                                          44€/ per persoon 

• Gepelde tomaat gevuld met grijze Noordzeegarnalen 

• Halve Noordzeekrab 

• Gepocheerde zalm  

• Artisanaal gerookte zalm | Sjalot 

• Gegrilde Gamba | Paprika  

• Gebakken scampi | Curry  

• Tongschar | Garnalen 

• Gerookte makreel | Groene tuinkruiden  

• Gegarneerd eitje | Krab 

• Tartaar van zalm 

• Mosselen | Chimichurri 

• Schelpjes van de Noordzee 

Optioneel: halve kreeft +14€ pp. 

 

 



 

 

Gemengd seizoensbuffet       38€/ per persoon  

 

• Gepelde tomaat gevuld met grijze Noordzeegarnalen  

• “Green egg BBQ” gegrilde zalm  

• Gerookte makreel | Peper 

• Artisanaal gerookte zalm | Radijs  

• Vitello tonato | Wasabi  

• Gevulde kalkoenrollade  | Appelsien  

• Rilette van eend | Gerookte eendenborst  

• Wildpaté | Confituur  

• Gerookte ham | Meloen  

• Breydelham | Groene asperges  

• Gegarneerd eitje | Mosterd  

• Kippenbout “Green Egg” gegrild 

• Gevulde perzik met huisgemaakte tonijnsalade 

• Assortiment van fijne Italiaanse vleeswaren  

 

Optioneel: halve kreeft +14€ pp. 

 

*Alle buffetten worden vergezeld van verschillende groentebereidingen, aardappelsalade, 

ovenbroodjes, sausjes en boter. 

 

 

 

Broodjesmand       12€/ persoon 

Luxe belegde ovenbroodjes,  5 stuks per persoon. 

 

 

 

 

 



 



 

Afhalingen enkel te restaurant Bellebroek 2 

(Adres: Bellebroek 2, 9700 Oudenaarde) 

 

- 24/12/2019     van 16u00 tot 18u00 

- 25/12/2019              van 10u30 tot 11u30 

- 31/12/2019             van 16u00 tot 18u00 

- 01/01/2020       van 10u30 tot 11u30 
 

 

Bestellingen telefonisch: 0478/63 87 88 

 

Bestelling via mail: info@bellebroek2.be (uw bestelling wordt 

steeds bevestigd). 

 

Betaling kan ter plaatse zowel cash of met bancontact. 

 

Er wordt een waarborg gevraagd van 20€ per bestelling, bij 

terugbrengen van borden/spiegels wordt dit integraal terugbetaald. 

 

Wij wensen iedereen een prettige Kerst en een  spetterend 

Eindejaar !!! 

 

mailto:info@bellebroek2.be

