FOOD
TAPAS
Bordje 3 kazen met Tierenteynmosterd			
Bobby’s chickenwings 			
Huisbereide loempia’s met kip / veggie (5 stuks)		
Tapasplank (2 personen)			

Kaas, chorizo, scampi’s, olijven, zongedroogde tomaten, calamares, gandaham, loempia’s en kippenboutjes

8,00 €
10,00 €
10,00 €
20,00 €

			

VOORGERECHTEN
Duo van garnaalkroketten			

20,00 €

Duo van garnaal- en Orvalkroket			

18,00 €

Duo van Orvalkroketten			

16,00 €

Gerookte Noorse zalm			
Rundscarpaccio			

18,00 €
18,00 €

Soep 			

7,00 €

HOOFDGERECHTEN
Gentse waterzooi			

21,00 €

Ambachtelijke verse garnaalkroketten

Ambachtelijke kroketten met Orvalkaas
Ambachtelijke kroketten met Orvalkaas

Witblauw rund, notensla, pijnboompitten, parmezaan, kappertjes, rode ui, truffelolie en balsamico crème

Huisspecialiteit Aziatische wok kip en scampi / veggie

Gemarineerde kip/scampi, chinese kool, babymaïs, snijbonen, courgette, bloemkool, rode ui,
paprika, paddenstoelen en groene asperges

22,00 € / 19,00 €

Huisspecialiteit Stoverij Orval (met salade of appelmoes)

21,00 €

Pasta frutti di mare			

23,00 €

Salade van gegrilde zalm en avocado			

23,00 €

Salade van halloumi			

22,00 €

Salade van kip met lauwe currydressing			

20,00 €

Tournedos			

28,00 €

Vol-au-vent			

20,00 €

Stoverij op basis van kip met een saus van o.a. trappist Orvalbier

Kort gegrilde Noorse zalm, avocado, groene asperges, slamix, kerstomaat, dille en bieslookdressing
Veldsla, geroosterde pindanoten, halloumi, groene asperges en zongedroogde tomaten
Gebakken kippenreepjes, kerstomaten, veldsla, radijs, appel en zachte currydressing
Zoete-aardappelfrietjes, fris slaatje en béarnaisesaus

Frietjes kunnen vervangen worden door brood, rijst of kroketten		

FOOD
ORVALMENU 			
Orvalkroketten (2 stuks)
Stoverij Orval
Sabayon Orval of Dame Blanche

39,00 €

SUGGESTIE VAN DE MAAND
BRUNCH 			
Zondag van 11u00 tot 14u00
Uitgebreid brunchbuffet met warme en koude gerechten; koffie en thee inclusief
Groepstarieven: zie www.deabt.gent

30,00 € / 20,00 € (kids)

KIDS
Kippenboutjes met frietjes en appelmoes 		
Vol-au-vent met frietjes			
Stoverij met frietjes			

14,00 €
14,00 €
14,00 €

DESSERT
Crème brûlée			
Dame Blanche
		
Dessertbord De Abt
		
Kinderijsje			
Sabayon Orval			
Trio van sorbet met vers fruit			

7,00 €
7,00 €
10,00 €
5,00 €
9,00 €
10,00 €

VEGETARISCH

Soep
Orvalkroket
Aziatische wok
Salade van halloumi

VEGAN
Aziatische wok

GLUTENVRIJ
Bobby’s chickenwings
Soep
Aziatische wok

De Abt is de ideale locatie voor groepen van 10 tot en met 100 personen.
De Abt heeft 3 vergaderzalen voor groepen van 10 tot en met 120 personen.
Voor concrete afspraken: info@deabt.gent of www.deabt.gent of 0472 99 60 52

Uw betaling ontvangen wij bij voorkeur met de betaalkaart.

