THE SQUARE FEESTDAGEN 2021

KERSTMENU
25 en 26 december 2021
Aperitief met hapje
Gelakt en zacht gegaard buikspek
Waterkerssoep/espuma van Serranoham
Zeebaars / venkel / aardappel / pompernikkel
Hertenkalf/ wildchampignons/ jus van rode Port/ peerkroketjes
Kerstdessert “Prunus Serrulata”
€60
Drankenpakket met aangepaste wijnen, waters en koffie €25

EEN NIEUW JAAR
bruisend en sprankelend
stralend en schitterend
gezond en gelukkig
zorgeloos en prachtig
met en door
THE SQUARE

MENUKAART
25 en 26 december 2021

MENUKAART
25 en 26 december 2021

VOORGERECHTEN
Bisque/kruidenroom
Waterkerssoep/espuma van Serranoham
Gelakt en zacht gegaard buikspek
Zeebaars/venkel/aardappel/pompernikkel
Duo van artisanale kaas- en garnaalkroket

DESSERT
€12.00
€11.00
€16.00
€17.00
€18.00

HOOFDGERECHTEN
Kabeljauw/ groentengarnituur/ beurre blanc
Hertenkalf/ wildchampignons/ rode Port/ knolselder
Vol au vent van Mechelse koekoek “Grand Mère”
Scampi “Square” (licht pikante tomatensaus, 10st)
Pasta Funghi (wildchampignons en truffel)
Pasta scampi, vongole, zeevruchten en saffraan

€28.00
€34.00
€21.50
€26.00
€23.00
€26.50

GRILL
(geserveerd met peper- en champignonsaus, garnituur)
Filet pur 250gr
Entrecote (black agnus 350gr dry aged)
Mechelse koekoek
Mixed Grill (5 soorten)
Aardappelgarnituur bij de hoofdgerechten inbegrepen.
Keuze uit frieten, squaregras, kroketten, gratin, Hasselback aardappel of puree

€35.00
€34.00
€25.00
€29.00

Moelleux au chocolat (chocolade gebakje met vanille-ijs)
Dame Blanche Gold ( klassieker met een Christmas - touch)
Kerststronkje (2pers)
KINDEREN TOT 12 JAAR:
Steak
Lange hamburger
Fishsteak
Kipfilet (Mechelse koekoek)
Videe
									

€9.00
€10.00
€15.00

€15.00

CELEBRATE@home
Voor kerstdag kan je bestellen tot en met 21/12/2021
Voor oudejaar kan je bestellen tot en met 28/12/2021
Uw bestelling afhalen kan op:
24/12/2021 van 12u - 16u30
25/12/2021 van 11u - 14u00

Voorgerecht:
Trio van wildpaté / toast / confit
Carpaccio van hert / truffelmayo / champignon
Bisque met kruidenroom (apart) 1liter
Kreeft Belle Vue (1/2) met coctail en salade

€17.00
€18.00
€18.00
€29.00

Hoofdgerecht:
Herten filet met porto, winterganituur & peerkroketjes
Kabeljauwrug met wildchampignons, savooi & puree
Stoofpotje van everzwijn, opgelegde krieken, witloofsalade & kroketjes

€32.00
€27.00
€24.00

Dessert:
Kaasplankje (4soorten) met noten, druiven, confituur & brood
Huisbereide chocomousse
Artisanaal kerststronkje (2pers)

€14.00
€06.50
€15.00

26/12/2021 van 11u - 14u00
31/12/2021 van 12u - 16u30
01/01/2022 van 11u - 14u00
02/01/2022 van 11u - 14u00

Koud buffet vis & vlees
Tomaat-garnaal			
Zalm Belle-Vue			
Serranoham
Terrine van Noordzeevis		
Kippenboutje
Scampi			
Zacht gegaard varkensrug
Gerookte vis			
Pasta - & aardappelsalade
Gevuld eitje & perzik			
Komkommer, tomaat, koude sauzen & brood
€32.00pp

HAPPY
CLOSE
2021

&
NEW
OPEN
2022

THE SQUARE NIEUWJAARSRECEPTIE
1 januari 2022 - iedereen welkom om 19u

