Pasen met Spinola thuis
Zaterdag 3 & Zondag 4 April
Trio van Hapjes :

(vanaf 2 personen)

Tartaar van Sint-Jakobsvruchten met dille , Roellinger-kruiden en yuzu
Frivoliteit van gerookte padoukzalm en paling, crème van limoen en wontonkoekje.
Salade niçoise in het klein bereidt zoals het moet.

10,00€pp

Voorgerechten :
Oesters (geopend) Cuvée Prestige Oléronnaise
(per 6 stuks)
Tartaar van lijngeviste zalm à la Vierge met Japanees geinspireerde garnituur
Een kruidig opgevulde polderaardappel met handgepelde garnalen & sausjes
Pomme Moscovite comme il faut ”Royal Belgian Caviar” & sausjes
Mechelse asperges AAA à la Flamande.
Mechelse asperges AAA à la Flamande met handgepelde garnalen
Mechelse asperges AAA à la Flamande met “ Sam’s Graved Lachs”
Bisque van grijze noordzeegarnalen met handgepelde garnalen
Créme van Mechelse asperges

18,00€
12,00€
16,00€
45,00€
14,00€
18,00€
16,00€

10,00€ (1/2L)
6,00€ (1/2L)

18,00€ (1L)
10,00€ (1L)

Hoofdgerechten :
Kreeft (550gr) “En Belle vue” met al z’n garnituren
Kreeft farcie (verse tuinkruiden,tomaat,…) licht gegrild in de “Josper oven” (Jasmijnrijst)
Zeewolffilet uit houtskooloven, asperges AAA, aardappelpuree & witte wijnsaus, kruiden.
Zalmfilet op vel uit houtskooloven, aperges AAA, aardappelpuree & witte wijnsaus, kruiden
Poussin à l’estragon uit de houtskooloven met huisgemaakte kroketten en salade

40,00€
42,00€
26,00€
26,00€
22,00€

Desserten :
Paas-chocolade met aardbei en sabayon van verse avocaat, Merinque

8,00€

Extra’s :
Spinola’s brood uit de Josper Houtskool oven
2,00€
Een selectie mooie aangepaste en ook verouderde wijnen aan democratische prijzen uit onze open kelder

! Maak Uw bestelling zo snel mogelijk want op de laatste dagen zal het bijna niet mogelijk zijn,
Onze leveranciers van goede en verse producten moeten in deze dagen ook enkele dagen op voorhand
bestellen.
Bestellen of Info :

Tel 050/34 17 85

&

Email : info@spinola.be

Restaurant Spinola
Spinolarei 1 Brugge

Eco-tip : breng een plooibakje of curverbox mee zo gebeuren er geen ongelukken in de wagen.

