Orshof

Een oase van
groen en rust waar
werken en genieten
samengaan ...

Menu’s win r 202
Orshof-menu
voorgerecht
en/of
soep
hoofdgerecht
met keuze uit vis- en vleesgerecht
dessert van de chef
3-gangen: 46 € p.p.
4 gangen: 53 € p.p.
De gerechten van de Orshof-menu zijn afgestemd op aanbod en seizoen.

menu 1

menu 2

pompoensoep

geelvinmakreel
quinoa | mierikswortel | avocado
en/of
pompoensoep
gerookte kip | gember | koriander

gerookte kip | gember | koriander
zalm
hollandaise | wortel
wintergroenten | aardappelpuree
of
varkenshaas
boschampignon | knolselder
wintergroenten | aardappelgratin

zeewolf | witte wijn
wortel | wintergroenten | aardappelpuree
of
eend | graanmosterd
knolselder | wintergroenten | aardappelgratin

dessert van de chef

dessert van de chef

39,50 € p.p.

3-gangen: 47 € p.p.
4 gangen: 54 € p.p.
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menu 3

menu 4

duif
rucola | walnoot | parmezaan
en/of
aardperensoep
dragon | walnoot

fazant | risotto
boschampignon | walnoot | Achelse Blauwe
en/of
aardperensoep
dragon | walnoot

kabeljauw | witte wijn
wortel | wintergroenten | aardappelpuree
of
fazant | rode wijn
knolselder | wintergroenten | aardappelgratin

zeeduivel | garnaal
wortel | wintergroenten | aardappelpuree
of
hert | porto
knolselder | wintergroenten | aardappelgratin

dessert van de chef

dessert van de chef

3-gangen: 50 € p.p.

3-gangen: 55 € p.p.

4-gangen: 57 € p.p.

4-gangen: 62 € p.p.

Wij werken vooral met verse ingrediënten. Het is mogelijk dat een product niet beschikbaar is en dat we
een gerecht moeten aanpassen. Als dat zo is, wordt dat met u besproken.
Vermelde prijzen zijn exclusief dranken.
Drankenforfait mogelijk: 3 uur: 24 € per persoon. 4 uur: 30 € per persoon. Per bijkomend uur: 5 €
(cava, alle frisdranken, huiswijnen, alle bieren, waters, koffie en thee)
Prijzen zijn geldig t.e.m. 31 januari 2022.
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