Restaurant - Feestzalen - Business center - Hotel
Feesten in stijl, groot en klein.

ZOMERARRANGEMENT
Hotel Klokhof Kortrijk

Van 9 juni 2021 t.e.m. 31 augustus 2021
Hotelkamer met ontbijtbuffet
Driegangenmenu “Seizoensmenu Rodenburg”* (exclusief dranken)
Flesje sprankelende Kir “Les Grands Seigneurs”
Zoete verrassing op de kamer

Wanneer: van 9 juni t.e.m. 31 augustus 2021*
Prijs: € 200,00 (100,00 p.p.)
*Arrangement niet mogelijk op zondag- & maandagavond,
We stellen u graag het ‘Koetshuysmenu’ voor ter vervanging van het ‘Menu Rodenburg’.
Het ‘Koetshuysmenu’ is te verkrijgen in het Koetshuys,
Domein Kasteel d’Aertrycke, Zeeweg 42 Torhout
www.hetkoetshuys.be - info@hetkoetshuys.be

Klokhof - Sint-Anna 2 - 8500 Kortrijk
www.klokhof.be - info@klokhof.be - 056 22 97 04

SEIZOENSMENU RODENBURG
Voorgerechten
Krokante gamba’s
Carpaccio - tomaat - kruidenmayonaise
of

Zalm uit eigen rookkamer
Krokante versgebakken toast - bieslook - zure room
of

Carpaccio van Wit-Blauw

Truffelmayo - roquette - pijnboompitjes
of

Huisgemaakte garnaalkroketjes
Fris slaatje - gefrituurde peterselie
of

Gebakken Parijse champignons
Botertoast - peterselie - olie

Hoofdgerechten
Tournedos “Wit-Blauw” 250gr
Frisse salade - bearnaise - verse frietjes
of

Sliptongetjes gebakken in hoeveboter
Fris slaatje - verse frietjes
of

Frans piepkuiken à l’estragon
Fris slaatje - verse frietjes
of

Grietbot gegrild

Jonge spinazie - saus mousselinne - verse frietjes
of

Pasta met truffelroom

Rucola - Parmazaanse schilfers

Desserts
Sabayon met witte wijn
Rode vruchten
of

Dame Blanche Klokhof
Huisgemaakt vanilleroomijs
Arrangement niet mogelijk op zondag- & maandagavond, we stellen u het graag het ‘Koetshuysmenu’ voor ter vervanging van het “Menu
Rodenburg”. Het ‘Koetshuysmenu’ is te verkrijgen in Het Koetshuys, domein Kasteel d’Aertrycke, Zeeweg 42 in Torhout (www.hetkoetshuys.be).

Klokhof - Sint-Anna 2 - 8500 Kortrijk
www.klokhof.be - info@klokhof.be - 056 22 97 04

KOETSHUYS MENU
Voorgerechten
Huisgerookte Noorse zalm
Crème van dille
of

Duo kaas- & garnaalkroketje
Huisbereide tartaar – gefruite peterselie
of

Scampi à l’Indienne
Lichte currysaus

Hoofdgerechten
Charbonade (tafelgrill) naar keuze
Neptunus - Argentijnse gamba - Bourguignonne - Brochette mix
Delicieux - Deluxe - Terre et Mer - Vegetable lover
of

Fondue naar keuze

Scampi – Surf & Turf - Bourguignonne - Agnelles
Delicieux - Deluxe - Terre et Mer
of

Raclette

Graantjes mosterd ‘Tierenteyn’, gemarineerde zilveruitjes,
mini augurk, brood, slaatje en gestoomde krieltjes

Bij elke Charbonade & Fondue serveren wij
een verse frisse salade, huisbereide frietjes,
kruidig aardappel in de pel en 6 sausjes.
Bij de charbonade serveren wij nog bijkomend
een groentenpapillot.

Desserts
Irish coffee
of

Dame Blanche
of

Chocoladefondue
Elke zaterdag en zondag mogelijk, vanaf 1/08 tem 31/08 elke dag mogelijk

Klokhof - Sint-Anna 2 - 8500 Kortrijk
www.klokhof.be - info@klokhof.be - 056 22 97 04

