
Onze Box « Winter » van vrijdag 29 januari tot zondag 7 februari

NIEUW : « Winter » BOX

Les vins blancs et champagne :
Château de Passavant, Château de Passavant, Anjou sec 2019, bio Anjou sec 2019, bio  ............................ ............................ 11,50 € 11,50 €
Champagne Jean-Yves PérardChampagne Jean-Yves Pérard brut Extravagance  brut Extravagance  ....................... .......................  24 € 24 €

Les vins rouges :
Le Pavillon de Laquirou Grande Reserve 2018Le Pavillon de Laquirou Grande Reserve 2018,  ,  
AOP La Clape,AOP La Clape, ...................................................................................... ......................................................................................  9,50 € 9,50 €
Syrah 2017Syrah 2017, Terres de Mandrin,  , Terres de Mandrin,  
Collines Rhodaniennes, Jeanne Gaillard Collines Rhodaniennes, Jeanne Gaillard  ....................................... .......................................  8,90 € 8,90 €
Domanine Coston 2018,Domanine Coston 2018, Terrasses du Larzac,   Terrasses du Larzac,  
Coteaux du Languedoc Coteaux du Languedoc  .................................................................. .................................................................. 10,90 € 10,90 €

Wij kunnen u slechts tot 20u de bijhorende wijnen verkopen.Wij kunnen u slechts tot 20u de bijhorende wijnen verkopen.

La cave de Luc
Vanuit onze kelder, rechtstreeks van trouwe onafhankelijke wijnbouwers, 
stellen we enkele mooie flessen voor die goed matchen met onze gerechten.

3 gerechten : 35 €
4 gerechten : 40 €

Afhalen : 
• • Vrijdag en zaterdag  Vrijdag en zaterdag  

tussen 16u en 20utussen 16u en 20u
• • Zondag tussen 11u en 13u.Zondag tussen 11u en 13u.

• • 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)

Salade kwartelfilets - CitrusSalade kwartelfilets - Citrus
Saus mosterd op grootmoeders’ wijzeSaus mosterd op grootmoeders’ wijze
- - -- - -
Gevulde kool – Snoekbaars - Venkel fantasieGevulde kool – Snoekbaars - Venkel fantasie
Reductie ChardonnayReductie Chardonnay
- - -- - -
Phitiviers - Eend - Phitiviers - Eend - 
Ganzenlever -  Gecorseerde jusGanzenlever -  Gecorseerde jus
- - -- - -
Lingot praliné  Lingot praliné  
Coulis abrikoosCoulis abrikoos
Feuillantine hazelnootFeuillantine hazelnoot

2021, met Sint-Valentijn in het vooruitzicht...

The Golden Horse Reception, Marchant « La fête » presenteert de « Winter » box,  
om jullie thuis een beetje het restaurant gevoel te bezorgen.

Deze « Winter » box is vanaf nu te bestellen en kan afgehaald worden  
tussen vrijdag 29 januari en zondag 7 februari. 

Dit menu wordt volledig door ons voorbereid. 
 Jullie hoeven alleen op te warmen en eventueel het bord te dresseren.


