
Wentelteefjes (3) (briochebrood, vanille, specerijen)
Omelet (3 eieren) met sjalot, champignons, tomaat, kaas, jonge uitjes, spekjes
Omelet (3 eieren) met allerhande groentjes, bieslook, spekjes, scampi (5), garnaaltjes
Licht gebakken en gezouten spek (150g, 8 schijfjes)

€ 7.50
€ 9.00

€ 15.00
€ 6.00

Nog zin in iets warms?

Ontbijten in het liefdesnest

Smakelijk traditioneel - € 25.00 pp

Kraakverse fantasiebroodjes / baguette • Koffi ekoekjes & croissantjes in assortiment (3) • KLAAS 

hartjeswafeltjes • Drieluik van fi jne charcuterie (vb. ham, salami, Mortadella) • Smaakvol kaasbordje 

(vb. brie, kruidenkaas, Echte Loo) met druifjes, droge vruchten & noten • Duo van home made 

confi turen van het seizoen & hoeveboter • Handgesneden fruitsalade • Yoghurt met rode vruchten & 

granola • Kakelverse en zachtgekookte bio-eitjes • Vers geperst sinaasappelsap

Pure verwennerij - € 34.00 pp

Kraakverse fantasiebroodjes / baguette • Koffi ekoekjes & croissantjes in assortiment (3) • KLAAS 

hartjeswafeltjes • Blini met zachtgerookte zalm, zure room & dille • Drieluik van fi jne charcuterie 

(vb. ham, salami, Mortadella) • Smaakvol kaasbordje (vb. brie, kruidenkaas, Echte Loo) met druifjes, 

droge vruchten en noten • Duo van home made confi turen van het seizoen & hoeveboter • Door 

KLAAS gesmaakte smeerseltjes en salades (pasta-tonijn, hoevekip milde curry, quinoa met feta) • 

Handgesneden fruitsalade van het seizoen • Yoghurt met rode vruchten & granola • Kakelverse en 

zachtgekookte bio-eitjes • Mini jar met mousse van twee chocolades, crispy chocoladeparels • Vers 

geperst sinaasappelsap / Smoothie van banaan

Voor de presentatie van onze ontbijten maakten we een ecologisch goed overwogen materiaalkeuze.
Deze materialen en verpakking zijn inbegrepen in de prijs en mag je houden na gebruik.

Te bestellen vanaf twee personen

KLAAS zijn Valentijnsformules



Tournedos • gemarineerd reepjesvlees • mini Cordon Bleu • mini hamburger • lamskoteletje • 
kalkoenlapje • spiesje van presa Duroc • kalfsworstje

couscous met feta, tomaten, rauwkost, cocktaildressing, kruidenmayonaise
Sausjes & salades

Sharing dinner • Vakantieliefde om te delen

Drie gangen - € 38.00 pp

Lovedips met broodchips (tzatziki, humus, mascarpone met paprika)

Vitello Tonato “Italian mood” (traag gegaard kalfsvlees met tonijnmayonaise)

*Zeebaars uit de oven “Ibiza lovers” (broccolini, venkel, olijfjes, tomaat, kruiden & aromaten)

Tajine met jong haantje “Atlantisch smaakalarm” (knolletjes, gezouten citroen, frisse

couscoussalade)

Chocolade, mandarijn, bloedsinaasappel

De gerechten zijn gepresenteerd per twee personen

Vier gangen* - € 50.00 pp

Nog zin in meer?

Kreeft Belle Vue (700g), gepresenteerd op porselein, afgewerkt met salade van 
bintjes, bladsla, hoeve-ei, cocktaildressing
Kreeft (700g) met allerhande groenten, kruiden en kreeftenjus

€ 24.00 pp

€ 24.00 pp 

Kreeft

Bol desem (witte, grijze of paarse tarwe)
Mini broodjes (witte, grijze of paarse tarwe)

€ 2.00
€ 0.50

Zuurdesembrood “Gilles de Wispelaere”

Gourmet • In vuur en vlam
Te bestellen vanaf twee personen

Gourmet geïnspireerd door “De Laet - Van Haver”  - € 30.00 pp

gegratineerde aardappeltjes • grilgroentjes • pikante pasta met tomaat • duo van warme sausjes: 
peperroomsausje & Stroganoff

Samen kokerellen

Klein flesje (330 ml)
Grote fles (750 ml)

€ 8.50
€ 14.00

Prosecco Rosé “Le Couchon”

Witte wijn • Core Bianco 2017 (imbottigliato da Montevetrano srl)

Rode wijn • Core Rosso 2016 (imbottigliato da Montevetrano srl)

€ 21.97
€ 19.96

Twee top liefdeswijnen geselecteerd door Licata Vini

Limoncello (100 ml)
Don Pépe bloedsinaasappel (100 ml)

€ 8.00
€ 8.00

Digestief “Bongiorno”

gecreëerd door de Florist € 29.50
KLAAS liefdesboeket

Bestellen kan via het bestelformulier op www.vanklaas.be

www.vanklaas.be



