GROEPSMENU BRASSERIE HET ANKER
Wanneer u als groep bij ons reserveert, kunnen wij u de volgende keuzemenu’s voorleggen.
U heeft de keuze uit 3 menu’s, wij vragen u om 1 enkele menu per groep te kiezen, waarbij u nog
keuze heeft tussen vlees of vis. U kunt hieruit uw keuze maken en ons deze minstens 5 dagen voor
de activiteit kenbaar maken.
De aantallen kunnen gewijzigd worden tot 24 uur op voorhand. Latere wijzigingen zullen aan 100 %
worden aangerekend.
Per groep wordt er één rekening opgemaakt.
Menu Gouden Carolus 27 €

Vlaamse stoverij bereid met Gouden Carolus Classic, witloofslaatje, verse frietjes en mayonaise
Of
Zeewolffilet met kruidenkorst, aardappelpuree met jonge erwtjes, zure room en sjalot, gekonfijte
worteltjes, graanmosterdsaus op basis van Maneblusser
*****
Huisgemaakte rijstpap met Belgische Saffraan uit Morkhoven

Menu van de Brouwer 34.40 €

Bloemkoolroomsoep met Breydelham en Gouden Carolus Ambrio
*****
Hoevekipfilet met zwarte pens, appel, sausje met paradijskorrels en Gouden Carolus Whisky Infused ,
gepofte aardappel
Of
Op vel gebakken zalmfilet, groentenspaghetti, mousseline op basis van Gouden Carolus Imperial
Blond, kruidenpuree
*****
Citroenmousse met coulis van Boscoli en kletskop

Menu Cuvée van de Keizer 41.40 €

Tartaar van zalm bereid met Gouden Carolus Imperial Blond en verse kruiden, afgewerkt met
gemarineerde komkommer, mierikswortel, Chilli Cress en crostini van Mechelkorn
Of
Panna cotta van Brouwerskaas, duxelle van rode biet , granola van gedroogde tomaat, balsamico van
Imperial Dark
*****
Varkenslendestuk ‘super doux’ met geroosterde Belgische groenten, jus met Gouden Carolus Classic
en rozemarijn, kroketjes
Of
Doradefilet, knolselderzalf, gebakken beukenzwammen, dragon sausje op basis van Gouden Carolus
Tripel, gepofte tomaatjes en zoete aardappelfritjes
*****
Donkere en witte chocoladebavarois met Belgian Cream, rode besjes en pistache

Drankenformule:
Menu vergezeld van bijpassend bier:
Menu Gouden Carolus (2-gangen) €9,50
Menu van de Brouwer (3-gangen) €11,50
Menu Cuvée van de Keizer (3-gangen) €13,00
Water en een koffie/thee na de maaltijd zijn inbegrepen in de drankenformule
Drinkt u liever water of frisdrank, dan serveren we dit ook voor dezelfde prijs.
Drinkt u eveneens graag wijn bij het menu, dan wordt dit afzonderlijk aangerekend

Voor de kinderen (2-gangen = €12,50 / 3-gangen = €15,50 )

Kaaskroketje
Of
Tomatensoep met balletjes
****
Kipfilet met appelcompote en frietjes
Of
Vlaamse stoverij met appelcompote en frietjes
Of
Fish sticks van goudbrasem met frietjes en tartaarsaus
Of
Lasagne
****
Kinderijsje

Vegetarische alternatieven
(1 voorgerecht en/of hoofdgerecht per groep)
Soepje: Tomatensoepje
Of
Flan van brouwerskaas met duxelle van rade biet en Gouden Carolus Ambrio, granola van gedroogde
tomaat
*****
Burger van quinoa en groentjes, frietjes van zoete aardappel.
Of
Speltpasta met champignons, verse kruiden, gegrilde paprika en kerstomaatjes
Of
Vegan stoverij met frietjes en witloofslaatje

