
Restaurant Lettenburg   

Restaurant De Vierboete 

 

Feestelijk Gazetje  
Al onze bereidingen zijn vers en worden  

met smaak , passie en  
vakkennis voor u bereid.  

We hebben ook een (h)eerlijke menu 

samengesteld 

Kerstbox 24 dec 2022 

Sylvesterbox 31 dec  2022 

Aparte gerechtjes verkrijgbaar  

Bestel tijdig jullie gerechtjes   

Email : sofieblomme@hotmail.com of  

0478/55 24 12  

Afhaal  Lettenburg                      afhaal rest De Vierboete  

 

mailto:sofieblomme@hotmail.com


Aperitieven  

Picon van het huis per liter      25,00 

Apero “De Vierboete “      25,00 

Champagne “Nicolas Feuilatte“     38,00 

 

Aperitiefhapjes  

 

                                                          per stuk / per persoon 

         Terrine van Ganzenlever “uit Handzame” toastje rozijnen en              

 en ajuinconfituur       3,20 

Wildpaté met ajuinconfituur en zijn garnituur   2,80 

          Normandische oester gegratineerd     3,50 

 Carpaccio van Blonde d’Aquitaine met zijn garnituur  3,00 

 Mini tomaat garnaal opgevuld, eitje en cocktailsaus  3,00 

 Wrap met gerookte zalm, Boursin     2,50 

   Verse vijg met geitenkaas en gerookt spek    3,00 

    

To Share 

         Bordje Italiaanse ham                12,00 

         Zeetongreepjes met huisgemaakte tartaar (nog af te bakken) 

                     12,00 

Buratta met pesto, kerstomaatjes en toastjes             12,00 

  

 



Kids 

 

  Kinder vol au vent met verse frietjes              14,00 

  Krokante kippenfilets, appelmoes en verse frietjes  14,00 

  Kinderribbetje met slaatje en verse frietjes            14,00 

 

 

Voorgerechten 

 

 Canadese kreeft “Belle Veu “               18,00 

 Navarin van Canadese Kreeft   

(kreeft uitgehaalde jonge groentjes)               23,00 

 Oesters “Fines Claires“ 6 stuks                      18,00 

Carpaccio van hert, ganzenleverkrullen  

afgewerkt met zijn garnituur     18,00 

Terrine van ganzenlever “uit Handzame“ ajuinconfituur, 

 herfstslaatje                 19,00 

  Nieuwpoortse vissoep met rouille en toastjes (per liter)  

                    13,00 

 

 

 

 



Hoofdgerechten vis en vlees 

  Nieuwpoorts vispannetje met sla, puree of frietjes   20,00 

  Stoofpotje van dagverse vis, fijne groentjes en  

aardappelpuree                  22,50 

  Gamba’s in de oven met look en kruiden van de chef   

                     27,00 

 Bouillabaisse (halve kreeft, Noordzee vis, rouille  

   en toastjes                                    35,00 

 Brokke van de koe met champignons of pepersaus  26,00 

 Grote portie ribbetjes met slaatje, sausjes             20,00 

 Kleine portie ribbetjes met slaatje en sausje                   18,00 

  Keuze: aardappel in de pel of frietjes voorgebakken  

 Hertenkalffilets “Grand Veneur“ en zijn garnituur  

 amandelkroketjes       27,00 

 Fazant op grootmoeders wijze, winterse garnituur  

 amandelkroketjes       26,00 

 Stoofpotje van Wit- Blauw rund op de wijze van de chef  

 aardappelkroketjes           21,00 

Veggie 
   Veggie stukjes kip in een roomsausje met frietjes         19,00 
      Nagerechten  
 
   Huisgemaakte chocolademousse          7,00 
   Dessert van de Kerstman         7,00 
   Nieuwjaarsdessert              7,00  
 
 
 



Kerstbox 
 

3 hapjes volgens de keuze van de chef  
*** 

Lasagne van Canadese kreeft met fijne jonge groentjes 

sausje Dugléré  

***  

Parelhoenfilets “ Saus Fine Champagne “ vergezeld van 

najaarsgroentjes  

en aardappel in de oven met look en kruiden  

*** 

Dessert van de Kerstman 

                       Menu 58 euro   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sylvesterbox 

 
3 hapjes volgens de keuze van de chef  

 
*** 

Kabeljauwfilets met tomaat look basilicum en risotto 
met parmezaan 

 
*** 

Hertenkalffilets op een bedje van winterse garnituur  
amandelkroketjes  

*** 
 

Nieuwjaarsdessert   
                                     Menu 65 euro                                                                                                                                  

 

Aanrader wijntje voor tijdens de feestdagen  
Witte wijn  
Santa Carolina Estrellas Chardonnay       18 € 
La Roche Pereé Roussanne Frankrijk       20 € 
Domaine Jacky Marteau “Touraine “ Sauvignon “toppertje“   24 € 
Weingut Zahel “Gruner Veltliner“  Oostenrijk     22 € 
Pouilly Fuissé      Bourgogne        35 € 
    
Rode wijntjes voor tijdens de feestdagen  
Rode wijnen 
 Chateau Ollieux Romanis Classique “Corbières“    22 € 
  Dit wijntje past bij Kerstmenu Parelhoen iets zachter van smaak 

 Chateau Haut Goujon        28 €  
 Quinta de José “Douro Portugal“     22 € 
 Lacrimus “Rioja“  Crianza       24 €   
 Huiswijn rood “Shiraz- Cabernet” Frankrijk     17 € 



Côte à l’os box 

Halve liter huisgemaakte picon vergezeld van 2 hapjes  

***  

Côte à l’os, fris slaatje, verse frietjes en  

2 warme sausjes  

1 fles rode wijn  

***  

Dessertje van de chef  

                                                                                                                         
Menu per 2 pers 80 euro  
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