MENU LA SONNERIE
Eerste lesuur “Starters”
Carpaccio van

diamanthaas/truffelmayonaise/Parmezaan

Krokante sushi rol/ zwaardvis/ wasabi roomsaus/ zoet zuur ( aanbevolen)
Kreeftensoep / kreeft/ pesto
Soep van asperges/ kervel/nootmuskaat/ livar kloosterham ( eventueel vegetarisch)
Asperge mousseline / filo krokantjes/ paprika coulis/ spinazie *
Thaise kippensoep/ mie/rode peper/koriander/kokos
Gemarineerde zalmfilet ( graved lax )/ asperges/ kruidendressing

Tweede lesuur “Hoofdgerechten”
Malse rundermedaillons “diamanthaas”rode wijn saus ( aanbevolen)
Authentieke

gestoofde lamscurry / courgette tomaat/ citroenrijst/korianderyoghurt

Kalfsentrecote/ dragonsaus/ voorjaarsgroenten
Zeebaars filet/ Antiboise/ Basilicum/ Tomaat
Bloemkool”steak” risotto van asperges” met kloosterkaas / Spinazie/ Saus van wortel*
Sliptong/ Gebakken in roomboter / Citroen
Asperges los bij te

bestellen, portie 3 stuks ( € 4,00 )

Overblijvertjes “Dessert”
Koffieparfait / Whisky room / Cacao / Friandises (aanbevolen)
Crème brûlée van witte chocolade / Vanille ijs
Verrassingsdessert
Koffie/thee met friandises

Menuprijs:
3-gangenmenu

€ 32,50

Bovenstaande gerechten zijn ook Belle Fraîche te verkrijgen.
Hierbij wordt de grootte van de porties aangepast.

Belangrijk: Heeft u een allergie? Meld het ons!
* vegetarische gerechten

MENU LA SONNERIE
Specialiteiten
Asperge schotel la Sonnerie/ Ambachtelijke klooster ham
/ Asperges / Botersaus / Krieltjes
€ 22,50

Zalmfilet / Asperges/ Krieltjes / Botersaus
€ 24,50

Tournedos “Simmentaler”200 gram rozemarijnsaus
€ 29,50

Asperges los bij te
Kazen

bestellen, portie 3 stuks
€ 4,00

van Bourgondisch Life style
€ 11,50

Kindermenu
Voor de kinderen hebben wij een kindermenu met oa.
Tomatensoepje / Sparerib met friet of Fish & Chips / Kinderijsje.
Voor meer mogelijkheden vraag onze bediening naar de kinderspecialiteiten.
De prijs voor een 3 gangenkindermenu bedraagt € 12,50.
Belangrijk: Heeft u een allergie? Meld het ons!
* vegetarische gerechten

Klooster Menu Arrangement
Speciaal voor de liefhebbers serveert la Sonnerie een 3 gangen kloostermenu,
een verrassingsmenu bestaande uit voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht,
incl. een aperitief, 2 glazen huiswijn-bier-of-fris en koffie met friandises
voor de prijs van slechts € 42,50 per persoon
Indien gewenst is dit kloostermenu tegen een toeslag uit te breiden
met een soepgerecht ( a € 6,50 ) of tussengerecht ( a € 9,50 )

Wijnsuggesties
Onze sommelier heeft bij ieder gerecht een bijpassende wijn per glas
voor u geselecteerd. € 7,50 per glas

Witte Wijnen
Croix D’or, Chardonnay / Terret,

Il Cigno, Pinot Grigio, Italië

Lanquedoc-Roussillon, Frankrijk

Een mooie wijn met een geur van wit fruit,
zoals appel en peer. De smaak is zacht met
frisse zuren en een aroma van bloemen en
citrus.

De wijn heeft de kruidige frisheid van de terretdruif en
de exotische stevigheid van de Chardonnay..

Rode wijnen
Principato, Merlot, Trentino, Italië
Bessig en licht droppig van smaak, zachte tannines en
een plezierig fruit

Mas Rabel, Torres,
Carinena/Garnacha tinta,
Catalunya, Spanje
In het bouquet komen volle en overvloedige tonen
van kruiden en bramen tot uiting.

