Beste Pegasussupporter,
Onze beste wensen voor 2021! Hopelijk kunnen we u snel terug bij ons serveren!
We hebben onze lijst wat aangepast volgens de marktaanvoer.
Vragen of suggesties altijd welkom!

Apero:
Bitterballen "Pegasus" | dipsaus per 6

10€

Garnaalkroketjes | dipsaus per 6

12€

Sneeuwkrabballetjes | dipsaus per 6

12€

Kalfszwezerikkroketjes | dipsaus per 6

12€

Wilde zalm huisgerookt 120gr met garnituur

8€

Jamón de Iberico 100% Bellota (100gr)

20€

Oesters "Utah Beach" opengedaan 6 stuk

18€

Oesters “Utah Beach” gegratineerd met champagne 6 stuk

24€

Bladerdeegkrans gevuld met ham of gerookte zalm of geitenkaas

25€

Soep:
Véloute van butternut pompoen | pijnboompitten | gerookte zalm

8€

Kreeftenbisque

8€

Rundsbouillon | groentendobbelsteentjes

8€

Voorgerechten:
Gepekelde bio bietjes | ricotta | notensla

15€

Wilde zalm gravad lax | gepekelde groenten | zure room

19€

St- jacobsnootjes gemarineerd | aardpeer | vinaigrette van notenolie

23€

Terrine ganzenlever | chutney ananas | toast

19€

Pasta | eekhoorntjesbrood | verse truffel

26€

Hoofdgerechten:
Lasagne di mama

15€

Lasagne di mama veggie

15€

Lasagne di mama glutenvrij

15€

Wilde zalm canneloni | spinazie | Parijse paddenstoelen | buffelmozzarella

20€

Kabeljauwrug | stoemp | kokos&curry

28€

Zeebaars | pasta | verse truffel | jus van eekhoorntjesbrood

34€

Langoustines “Guilvinec” in de oven | wintergroenten | kruidenboter

37€

Bretoense kreeft als stoofpot

39€

Bresse kip | morieljes | gratin

24€

Kalfszwezerik sudderpotje | zandwortel & doperwten | zilveruitjes

33€

Nestduif uit Steenvoorde | dooierszwam | krieltjes | citroentijm

30€

Nagerechten:
Kaas van an de schrève | chutney | notenbrood

12€

Tiramisu | doyennepeer | gekarameliseerde noten

9€

Mousse melkchocolade | crème Baileys | gepofte rijst

9€

Ananas by plane | mousse exotisch fruit | passievrucht

9€

Moelleux van bittere chocolade (zonder gluten)

9€

Tarte tatin "Pegasus"

9€

Los te verkrijgen:
Broodjes St-Bernardus Tripel & smout (per3)

2,5€

Granola glutenvrij | honing | noten 100gr

3€

Terrine van ganzenlever per 100gr

12€

Nestduif uit Steenvoorde panklaar

12€

Royal Begian caviar “Gold label” 30gr

39€

Dranken:
Moctail “Souvenir d’été by Pegasus”

9,5 €

Gin'Ops by Pegasus 10cl (Poperingse hop)

12€

Gin’Ops by Pegasus 50 cl (Poperingse hop)

39€

Vlierbloesemsiroop 100 cl

6€

wijn kan ter plaatse worden gekozen uit 500 referencties

