
Van vrijdag 12 tot  
zondag 21 februari 2021

Een geheim tussen twee harten,  

een mysterie tussen twee zielen.

Leve de Liefde!

Champagne Jean-Yves Pérard Brut, cuvée Extravagance  ........   24 €
Les Poèmes blancs de l’Ecriture, pays d’oc, Sauvignon  ..........11,40 €
Transhumance 2017, Faugères, Domaine Cottebrune
Syrah, Grenache noir et Mourvèdre ............................................. 13,50 €

Wij kunnen u slechts tot 20u de bijhorende wijnen verkopen. 
Met dank aan mijn vrienden Michèle en François Walthéry  
voor de toepasselijke illustratie..

De hartendieven uit onze wijnkelder

3 gerechten : 46 €/pers.
4 gerechten : 50 €/pers.

Afhalen : 
• • Vrijdag tussen 15u en 20u Vrijdag tussen 15u en 20u 

• • Zaterdag tussen 13u en 20u Zaterdag tussen 13u en 20u 
• • Zondag tussen 10u30 en 19u.Zondag tussen 10u30 en 19u.

• • U komt met de wagen tot op onze parkingU komt met de wagen tot op onze parking

Bestellen :
• • Bel op 0475/40.98.65 Bel op 0475/40.98.65 

• • Mail naar goldenhorse@skynet.beMail naar goldenhorse@skynet.be
• • Bankrekening : BE24 7353 5400 6538 Bankrekening : BE24 7353 5400 6538 

(BIC KREDBEBB)(BIC KREDBEBB)

Opera ganzenlever –  Opera ganzenlever –  
NotenbiscuitNotenbiscuit

Gelei Maury – XocopiliGelei Maury – Xocopili
- - -- - -

Duo tongfilets op gesmoorde preiDuo tongfilets op gesmoorde prei
Saus geïnspireerd door de BordelaiseSaus geïnspireerd door de Bordelaise

- - -- - -
Mechelse koekoek – GambasMechelse koekoek – Gambas

« Mariage d’Arvor »« Mariage d’Arvor »
Trio van groene asperges – Puree zoete aardappelTrio van groene asperges – Puree zoete aardappel

- - -- - -
Moelleux d’amour met amandelmelkMoelleux d’amour met amandelmelk

Biscuit EmmanuelBiscuit Emmanuel
Gebakken roze pompelmoes  Gebakken roze pompelmoes  

met Pink Gin 1821 Radermachermet Pink Gin 1821 Radermacher

Voor het Valentijnsfeest presenteert  
Luc de « Valentin.e box »  

voor een tête-à-tête.

Dit menu wordt volledig door ons  
voorbereid. Jullie hoeven alleen  

op te warmen en eventueel 
het bord te dresseren.

Zijn suite van snoezige  
en courtisane hapjes

4 stuks : 10 €


