Cape Cod’s eindejaarsfolder
Om te starten
Assortiment van 4 koude hapjes

6

Assortiment van 4 warme hapjes

6

Assortiment van 4 feestelijke hapjes

12

Om te delen
Assortiment van onze home made dips, zalfjes en tapenades

15

Taart van witte worst-knolselder-pickels

12

Taart van zwarte pens-gekarameliseerde jonagolden

12

Quiche met belegen geitenkaas-kastanjes-walnoten-honing

12

Quiche met spek en prei

12

Cape Cod’s sushi rollen met garnituren

20

Ganzenlever terrines: verschillende huisbereidingen zijn verkrijgbaar in de winkel.
Oesters: we voorzien een ruim aanbod aan holle en platte oesters volgens dagelijkse
aanvoer, vraag meer uitleg in de winkel.
“Royal Belgian Caviar” verkrijgbaar op bestelling
(30gr, 50gr en 125gr) vraag meer uitleg in de winkel.
Koude voorgerechten
Carpaccio van “Blonde d’Aquitaine”-parmesan

10

Carpaccio van “Blonde d’Aquitaine”-parmesan-truffel uit Carpentras

14

Oosters gemarineerde zalm-venkelsalade-algen-limoenroom

16

Carpaccio van Sint-Jacobsnootjes-aardpeer-koolrabi-truffelolie
(+verse geraspte truffel +8€)

18

Cape Cod’s cocktail van Noordzeekrab

25

Soepen
Aspergeroomsoep

5/L

Roomsoep van butternut en paprika

6/L

Nieuwpoortse vissoep-rouille-croutons

10/L

Bisque van kreeft-kreeftenblokjes-Armagnac

15/L

Warme voorgerechten
Half dozijn scampi-polderboter met look-verse tuin kruiden

13

Half dozijn scampi-pittige paprikaroom-chorizo

14

Half dozijn Oléron oesters-Champagneroom met prei

16

Sint-Jacobsnootjes in de schelp op grootmoeders wijze

16

Tarbotfilet-Noordzee krab- gestoofde venkel-jus van strandkrab

20

Kreeftbereidingen (700 à 800gr)
Klassieke halve kreeft “Belle Vue”

25

Halve kreeft-polderboter met look-verse tuinkruiden-fettuccine

25

Halve kreeft-compote van tomaat-kerstomaten-chorizo-fettuccine

25

Visbereidingen (garnituren zijn inbegrepen)
Nieuwpoortse kabeljauw-fijne groenten

16

Gevulde paprika-rijst met groentjes-chorizo-scampi

16

Lasagne met Noordzee krab-roggevleugel-prei-knolselder

18

Grietbot-room van boschampignons
(+verse geraspte truffel +8€)

20

Nieuwpoortse tongrolletjes-roomsaus met chablis-zeekraal-garnalen

23

Vlees- en wildbereidingen (garnituren zijn inbegrepen)
Eendenborst uit Chalans “ A l’Orange”-eindejaarsgarnituur

14

Duo van kwartels-steranijs-gekonfijte citroen-eindejaarsgarnituur

14

Stoofpot van pata negra wangetjes-boschampignons

15

Civet van Hertenkalf-Bourgogne wijn-eindejaarsgarnituur

15

Wit van hoeveparelhoen “Fine Champagne”-eindejaarsgarnituur

17

Lamskroontje met rozemarijn-gewokte wintergroenten

20

Rib eye van kalf (Peter’s farm)-truffelsaus-gewokte wintergroenten
(+verse geraspte truffel +8€)

21

Filet van Jong hert-room van boschampignons-eindejaarsgarnituur

25

Vegetarische bereidingen
Quiche met belegen geitenkaas-walnoten-kastanjes-honing

12

Gepofte aubergine met harissa-kerstomaten-noten-yoghurt met munt
en granaatappel

15

Nagerechten
Rijstpap met rabarber-duindoornbessen

3,5

Mousse van zwarte chocolade

3,5

Tiramisu met speculoos

3,5

Moelleux van zwarte chocolade

4

Ons “Zeevruchten menu” (min 2 personen, 50€ pp.)
Cape Cod’s cocktail van Noordzeekrab
Halve kreeft-polderboter met look-verse tuinkruiden
Nagerecht naar keuze
Ons Feestmenu “Tussen strand en polders” (min.2 personen, 50. pp.)
Oosters gemarineerde zalm-slaatje van venkel-algen-limoenroom
Tarbotfilet-Noordzee krab-gestoofde venkel-jus van strandkrab
Wit van hoeveparelhoen “Fine Champagne”-eindejaarsgarnituur
Nagerecht naar keuze
Voor meer inlichtingen en vragen kunt u langskomen in onze winkel of geef een
seintje via 058/233919 of info@capecod.be.
Uw bestellingen voor de Kerstdagen noteren wij ten laatste op zondag 20/12.
Voor de eindejaarsdagen noteren we de laatste bestellingen op zondag 27/12. Na
deze data kunnen bestellingen niet meer gewijzigd of geannuleerd worden.
Bestellingen per mail zijn enkel geldig na onze bevestiging.
Bij de bestelling zal u een richtuur meegegeven worden voor het afhalen. Gelieve die
zo goed mogelijk te volgen, zodat we de drukte kunnen spreiden om het voor
iedereen Coronaproof te houden.
IN GEVAL VAN UITZONDERLIJKE DRUKTE EN DE CORONA MAATEREGELEN DIE WE
ONSZELF STIPT OPLEGGEN, IS HET MOGELIJK DAT WE DE BESTELLINGEN VROEGER
MOETEN AFLSUITEN. HIERDOOR RADEN WIJ U AAN TIJDIG TE BESTELLEN.
Els en Lieven, hun familie en het ganse team, wensen u aangename en veilige
eindejaarsfeesten toe!

