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Weekmenu 30 stuks in stock €35 / stuk

Voor
Gelakte Oostscheldepaling, lente ui & sesam 

Tussen
Bouillon & ravioli van krab 

Hoofd
Navarin van melklam, jonge wortel & peulvruchten 

Dessert Blanc manger, aardbeien & basilicum

WEEK 25

Al onze bereidingen zijn op kleine schaal ambachtelijk bereid & individueel verpakt. Wij 
garanderen de versheid tot 4 dagen na levering bij bewaring in de koelkast. 

Wij leveren op woensdag & vrijdag in de regio Gent, gelieve uw bestelling door te geven 
voor 12u ’s middags, dan leveren wij de volgende dag bij u aan huis. 

Afhaal is mogelijk te Kortrijksesteenweg 168 b 9000 Gent. 

Gelieve uw bestelling door te geven via: 
info@gardemanger.be 

0473/364685 

Betalingen op voorhand per overschrijving naar BE38 7350 5731 6072  
 of 

Contant bij levering 

mailto:info@gardemanger.be
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Aspergesoep Witte aspergesoep met garnituur. 10 liter in stock €7,5 / liter

Kippensoep Ouderwetse kippensoep met fijne groentjes. 15 liter in stock €5,5 / liter

Oostendse vissoep Traditionele vissoep met garnituur (Noordzeevis & groentjes). 10 liter in stock €10 / liter

Garnalenbisque Rijke bisque van Zeebrugse garnalen met garnituur. 15 liter in stock €11,5 / liter

Soepen

Plat du Jour

Vlees
Dagelijks wisselende bereiding met vlees, verse seizoensgroentjes & passende 
aardappelbereiding.

20 stuks in stock €12 / stuk

Vis
Dagelijks wisselende bereiding met Noordzeevis, verse seizoensgroentjes & passende 
aardappelbereiding.

15 stuks in stock €13 / stuk

Veggie
Dagelijks wisselende bereiding met verse seizoensgroenten & passende 
aardappelbereiding.

15 stuks in stock €12 / stuk

Thaise groene curry 
met vongole Pittige Thaise soep met vongole & Oosterse garnituur 10 liter in stock €8 / liter
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Aperitief & sharing

Kroket van tarbot Kroketjes van tarbot met paprikadip 20 stuks in stock €8,5 /portie

Buffalowings Kruidige kippenvlerken, gerookt boven eikenhout met bbq saus & sesam dip. 15 porties in stock €12,5 / portie

Pissaladière Parelhoen suprême, fondant aardappelen & groene asperge 15 porties in stock €8,5 / stuk

Goujonettes Vers gepaneerde visreepjes met huisgemaakte tartaar 20 porties in stock €12 / portie

Salades

Ceasar Klassieke Ceasarsalade met hoevekip, oude Parmezaanse kaas & Romeinse salade 15 stuks in stock €12,5 / stuk

Bio-tomaten & 
buffelmozzarella Salade met oude tomatenvariëteiten, artisanale buffelmozzarella & pistou 15 stuks in stock €12 / stuk

Tataki van tonijn & 
soba Japans geïnspireerde salade met sobanoedels & kort gebakken tonijn gemarineerd in soja 15 stuks in stock €13,5 / stuk

Gerookte zalm Handgesneden gerookte zalm met toastjes & groene kruidensaus 15 porties in stock €12 / stuk



naam product
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Bereidingen

Babykreeft Gegrilde babykreeft met kruidenboter en kerstomaat 10 stuks in stock €22 / portie

Paling in’t groen
Verse, dikke rivierpaling in de kenmerkende saus boordevol groene kruiden. Geserveerd 
met verse ovenfrietjes.

15 porties in stock €20 / stuk

Kabeljauwhaasje Ijslandse kabeljauw, met bio-tomaatjes, dragonmosterdkorstje & ovenaardappelen. 15 porties in stock €17,5 / stuk

Zeetong Gegrilde zeetong, cantharellen & lamsoor 20 porties in stock €18,5 / portie

Parelhoen ‘Huis 
Diegenant’ Parelhoen suprême, fondant aardappelen & groene asperge 15 porties in stock €15 / stuk

Varkenswangen Stoverij van varkenswangetjes, geserveerd met verse ovenfrietjes. 20 stuks in stock €16,5 / stuk

Vol au vent van 
hoevekip Geserveerd met gebakken paddenstoelen en verse ovenfrietjes. 20 stuks in stock €16 / stuk

Lamsnavarin
Een lenteklassieker. Stoofpotje van melklam, geserveerd met lentegarnituur & 
natuuraardappelen.

20 stuks in stock €16,5 / stuk

Gelakte kwartel Ontbeende kwartel, geserveerd met meiraapjes & waterkersrisotto 12 stuks in stock €17,5 / stuk

Vlaamse karbonade 
met Westmalle 

Dubbel
Klassieke Vlaamse stoverij op basis van bruin bier. Geserveerd met verse ovenfrietjes. 25 stuks in stock €13,5 / stuk


