Plateaux
Hommage aan Julia

Fishermen’ s delight

Kreukels, wulken, Nieuwpoortse garnaal,
krabbenpoot, Koningsgarnalen, reuzengamba,
King Crab, halve noordzeekrab, halve Bretoense kreeft,
Schotse langoustines, langoustinestaartjes,
2 Fine de Claires, 2 Cuvée Prestiges.

Assortiment van snoepjes uit de zee

Bretoense kreeft
“ Belle Vue”

kijk goed op het bord voor onze “ catch of the day” suggesties!
Wij werken enkel met dagverse aanvoer, zelf aangekocht in de
Vlaamse visveiling, van de allerbeste schepen En visgronden.
wij Willen ons bij voorbaat excuseren bij
niet-aanlanding van een soort.

St.Idesbald
Kreukels, wulken, Nieuwpoortse garnaal,
Koningsgarnalen, reuzengamba,
Schotse langoustines, langoustinestaartjes,
2 Fine de Claires, 2 Cuvée Prestiges.

Alle schotels worden opgediend met
zoute boter, mayonaise en cocktailsaus.

vraag naar onze cadeaubonnen.

koffie & thee

oesterkaart
Normandie

koffie

Marennes-Oleron

Rosehip
Is een smaakvolle kruidenthee bestaande uit rozenbottels,
gecombineerd met Hibicus bloemen en diverse fruitextracten

Lungo
Saint Vaast P4

Fines de claires P4 (Maison Massé)

( 6 stuks)

( 6 stuks)

waardoor een krachtige zoete thee ontstaat.

Een pure Arabica vol en verfijnd aroma en pittig van afdronk.

Tropical Fruit
Espresso 		

Déesse Blanche M3

Cuvée prestige P4 (Maison Massé)

( 6 stuks)

( 6 stuks)

Bestaat uit groene theebladen die op harmonieuze wijze
gemengd worden met zoete tropische vruchten zodat een

Ristretto ( 25ml)

sensatie van verfrissing ontstaat.

Typisch Italiaans, pittig en met een ijzersterk karakter.
Gillardeau P4

( 6 stuks)

Bretagne

Linden
Decafeine

Is afkomstig van de lindebomen die in het begin van de
zomer, jonge gele en groene bladen en heerlijke bloemen
met een honingaroma afgeven. Linden is rijk aan antioxidanten

Ierland

Prat-ar-Coum M3

koffie met melk

( 6 stuks)

en geeft u een ontspannen gevoel.

Green Tea
Is wereldwijd bekend om zijn groene kleur, sterke geur,

Tsarskaya M3

Tia Maraa P4 (maison Gillardeau!)

( 6 stuks)

( 6 stuks)

Cappuccino ( Italiaans)		

zoete smaak en mooie bladen. De smaak is heerlijk zoet

Pittige espresso afgewerkt met een royaal vers
opgestoomde melk.

met een lichte nasmaak van verse olijven.

Pure Lemon

vaste kaart

Cappuccino ( Cremossa)

Bestaat uit een melange van zwarte thee, citroenschil en

Pittige espresso afgewerkt met slagroom.

natuurlijke citroensmaken. Een heerlijke thee bij uw maaltijd
of wanneer u alleen en ontspannen op de bank zit.

Latte Machiatto
Een combinatie van gestoomde melk, espresso en
warme melk. Speciaal in laagjes in een glas geserveerd.

English Breakfast
Is een sterke thee met een moutachtig aroma en maakt een
goed begin van uw dag. Deze thee is heerlijk met hete melk

“Pan tomate-anchoa del cantabrico”

Cafe Latte ( Lait Russe)

en wat suiker maar ook met citroen.

De klassieke koffie verkeerd, helft koffie, helft melk.

Golden Chamomille
“Tomate aux crevettes”, Nieuwpoortse garnaal

Is bekend als rustgevende theesoort met zijn subtiel aroma en

koffie met drank

fijne smaak. Golden Chamomille bevordert de nachtrust en
heeft een positieve werking op uw spijsvertering.

Gegrilde sardines / pesto / verse tomaat:

Natural Mint
Garnaalkroketjes “Mare Nostrum”

Sea King (original fish burger)

Irish coffee

Is een verfrissende thee voor het begin van de dag. Natural

Een krachtige espresso met Ierse whisky
opgestoomd met veel suiker.

mint is een heerlijke versie van de traditionele Engelse mint

French Coffee		

Darjeeling

Koffie met Grand Marnier en verse slagroom.

Is een melange van zwarte en witte thee. Deze melange

thee en is gemaakt van hele pepermuntbladen.

geeft een lichte fruitige notensensatie en laat een heerlijke

“Royal Belge” Caviar 10g - 30g - 50g, zure room blini’s

Italian Coffee

verkoelende smaak in de mond achter.

Koffie met Amaretto en verse slagroom.

Earl Grey
Hasseltse Coffee

Is al eeuwenlang één van de distinctiefste en populairste

Koffie met jenever en slagroom.

theesoorten van de wereld. Licht verrijkt met bergamot,
bekoort het aroma en de smaak van miljoenen theedrinkers

Al onze plateaus zijn handgemaakt en vervaardigd door www.klei18.be

Baileys Coffee
Koffie met Baileys en slagroom.

over de hele wereld.

