
Take away 24/12 en 25/12

KERSTMIS 
Hapjes 

4 gangen 

° Bisque van kreeft / cognac / bieslook 

° Gegratineerde oester 'Fine champagne'

° Gerookte paling / aardappel / zure room / haringkaviaar

4 gangen menu €71 p.p 
 Inclusief 3 hapjes, brood en koffiegebak

°Carpaccio van Normandische coquille / beuling / kweepeer / escabeche 

° Schelvis in kruidenkorst / huisgepelde garnalen / oud Brugge kaas

/ bloemkool 

° Kabeljauw / knolselder / volle grond witlof / raapjes / witte wijn saus / gratin

dauphinois 

° Dame blanche Bar Crevette 

° Canelé de Bordeaux 

Take away extra 
Garnaalkroketten  €5/stuk 

kaaskroketten  €4/stuk 

Mini garnaalkroketjes  5 stuks €6  

Mini kaaskroketjes  5 stuks €5

Kreeftensoep  1L €17

Vissoep  1L €14

 

Vanille ijs  met echte vanille 750Ml €10 

Bokkenpootjes  €3/stuk 

om je avond nog lekkerder te maken 



Take away 31/12

OUDJAAR
Hapjes 

4 gangen 

° DIY Taco pulled rog 

° Bouillabaissekroketje / safraan mayonnaise / gefruite peterselie 

° Gemarineerde oester / gember / avocado / komkommer

4 gangen menu €71 p.p 
 Inclusief 3 hapjes, brood en koffiegebak

° Langoustine gebrand / gekonfijte tomaat / aubergine / romesco 

 ° Zeetong op de graat gebakken / kappertjes / 'nduja /

bouchotmossel 

° Zeebaars / groentenlasagne / scamorza / krielaardappel / garnalenjus

Frangipanetaartje / gezouten karamelijs / gekonfijte peertjes

Mellowcakes 

Take away extra 
Garnaalkroketten  €5/stuk 

kaaskroketten  €4/stuk 

Mini garnaalkroketjes  5 stuks €6  

Mini kaaskroketjes  5 stuks €5

Kreeftensoep  1L €17

Vissoep  1L €14

 

Vanille ijs  met echte vanille 750Ml €10 

Bokkenpootjes  €3/stuk 

 

om je avond nog lekkerder te maken 



BESTELLEN? 

24 december tussen 14u en 17u 

25 december tussen 9u30 en 11u30 

24 december tussen 14u en 17u 

25 december tussen 9u30 en 11u30 

Voor kerstmis kan je bij ons bestellen tot en met 20 december

Gelieve je bestelling via mail door te geven 

op info@barcrevette.be  Je kan ook je bestelling doorbellen

naar het nummer 011 39 39 79  

Je kan je bestelling komen afhalen op volgende data: 

Je kan ook kiezen voor gratis levering  op volgende uren: 

31 december tussen 14u en 17u 

31 december tussen 14u en 17u 

Voor oudjaar kan je bij ons bestellen tot en met 27 december

Gelieve je bestelling via mail door te geven 

op info@barcrevette.be  Je kan ook je bestelling doorbellen

naar het nummer 011 39 39 79  

Je kan je bestelling komen afhalen op volgende data: 

Je kan ook kiezen voor gratis levering  op volgende uren: 

Kerstmis

Oudjaar 

Al onze gerechten zijn huisgemaakt met de beste producten. Elke bestelling

wordt mooi ingepakt, samen met handige instructies om alles makkelijk op te

warmen 


