
Keurslager Van Damme
Vilvoordsesteenweg 400 - 1850 Grimbergen
02 251 44 99 - van.damme.ks@hotmail.com

www.keurslagervandamme.be

ValentijnsmenuValentijnsmenu
€ 58,50 / pers.€ 58,50 / pers.

2 koude hapjes per persoon
~

Fijnproeversbord van het huis met
gerookte zalm, seizoenpastei en scampi

~
Aspergeroomsoep

~
Parelhoenfilet in witte druivensaus,

appeltje met veenbessen en 6 kroketten
of 

geflambeerde eendenfilet, sinaasappelsaus
appeltje met veenbessen en 6 kroketten

~
Dessertenfantasie

inclusief Château La Commanderie de Queyret 
Bordeaux wit of rood naar keuze (1 fles per 2 pers.)
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KreeftenmenuKreeftenmenu
€ 90,00 / pers. € 90,00 / pers. (te bestellen per 2 personen)(te bestellen per 2 personen)

2 koude hapjes per persoon
~

1/2 kreeft belle vue 
met frisse groenten

~
Kreeftensoep met een vleugje room en cognac

~
Hele kreeft ‘Thermidor’ 

(om te gratineren in de oven)
of 

Hele kreeft met zeevruchtensaus 
en gebakken witloof

~
Dessertenfantasie

inclusief Prosecco superiore 
DOCG Astoria (1 fles per 2 pers.)

Voor elke bestelling per 2 personen wordt een valentijngeschenk voorzien. 
De folder is geldig van 6 februari tot 21 februari. Graag tot 2 dagen op voorhand bestellen.



Valentijngourmetmenu Valentijngourmetmenu 
 € 50,00 / pers.  € 50,00 / pers. 

(€ 34,50 / pers. zonder Prosecco en aperitiefhapjes)

aperitief met 3 koude hapjes per persoon
1 fles Prosecco superiore DOCG Astoria per 2 pers.

~
Gourmetschotel, feestelijk gegarneerde schotel met 
mooie magere stukken vlees van de beste kwaliteit, 

aangevuld met chipolata, minicordon bleu, 
hamburger ... 10 stuks / pers. vergezeld van een 

koude groentenschotel, cocktail-, tartare-, peper- 
en béarnaisesaus, bakpatatjes en raclettekaas

~
Dessertenfantasie

Valentijnfonduemenu Valentijnfonduemenu 
 € 46,00 / pers.  € 46,00 / pers. 

(€ 30,50 / pers. zonder Prosecco en aperitiefhapjes)

aperitief met 3 koude hapjes per persoon
1 fles Prosecco superiore DOCG Astoria per 2 pers.

~
Fondueschotel, zeer magere en sappige blokjes 
rundvlees, varkensfiletpur, kalkoenfilet en een 

assortiment lekker sappige fondueballetjes die u 
laat pruttelen in hete fondue-olie, vergezeld van 

een koude groentenschotel, cocktail-, tartare-, 
peper- en béarnaisesaus

~
Dessertenfantasie

Valentijnbuffet Valentijnbuffet 
 € 34,20 / pers.  € 34,20 / pers. 

* tomaat gevuld met grijze noordzeegarnalen,
* parmaham met meloen,

* smaakvolle kippenbout in Hawaïaanse stijl,

* vers gestoomde Noorse zalmfilet ‘belle vue’,
* gevulde perzik met tonijn,  

aardappelsalade, frisse groentjes en vers fruit, cocktail- en tartaarsaus en ovenverse broodjes (3 st. / pers.)
Indien gewenst kan deze uitgebreid worden met:

gerookte zalm (+ € 4,95 / pers.), komkommerbootjes met krab (+ € 3,95/ pers.),
halve kreeft ‘belle vue’ (+ € 19,95 / pers., te bestellen per 2 pers.)

Inclusief Château La Commanderie de Queyret Bordeaux wit of rood naar keuze (1 fles per 2 pers.)


