Groepsmenu’s 2022
DUINKERKE EN MALO LES BAINS
DIENST TOERISME DUINKERKE
+33 (0)3 28 58 85 13 / groepen@duinkerke.fr

LE GRAND MORIEN
35 place Jean Bart
59140 DUNKERQUE
Uw autocar kan de groep bij het restaurant af- en
op laten stappen

Menu 1
(basis voor de berekening van de prijs van onze daguitstappen)

Seizoensquiche
of Geitenkaassalade
Ballotine van gevogelte met groente en aardappelgratin
of zeebaarsfilet, groenten en witte rijst
of Fish and chips met tartaarsaus
Taart van seizoensfruit
of Chocoladetaart
of IJsnougat

Drankjes : 1 glas wijn of Heineken
Plat water

Menu 2, meerprijs € 3 per persoon
Seizoensquiche
of Geitenkaassalade
Ballotine van gevogelte met groente en aardappelgratin
of zeebaarsfilet, groenten en witte rijst
of Fish and chips met tartaarsaus
Taart van seizoensfruit
of Chocoladetaart
of IJsnougat
Drankjes : 1 fles wijn voor 6 personen
Plat water
Koffie

LES 3 BRASSEURS
Zac des Bassins – Pôle Marine
59140 DUNKERQUE
De autocar kan naast het restaurant parkeren

Menu 1
(basis voor de berekening van de prijs van onze daguitstappen)
Kir witte wijn
Salade met warme geitenkaas
Of haring/aardappelsalade
of Russisch ei
Kipfilet met Maroilles-saus en gegratineerde aardappelen
of Varkensgebraad Marengo met Penne
of Quiche lorraine met salade
Chocolademousse
of broodpudding
of café gourmand (koffie met kleine lekkernijen)

Bier 25cl (blond,amberkleurig, bruin)
of ¼ Vittel/Perrier of 1 glas wijn 12,5 cl (rood,wit of rosé)
of 1 glas 25cl soda naar keuze

Menu 2, meerprijs € 3 per persoon
Kir witte wijn
Kleine portie Potjesvlees
of gepocheerd ei met chamignoncrème
of uiensoep
Varkensgebraad met gebakken aardappelen
of Stoofkarbonaden 3 Brasseurs, aardappelgratin
of Ch’ti gratin (aardappeltjes, spek, ui, maroilleskaas en maroillessaus)
Wentelteefje van Brioche
of Luikse wafel net een bolletje ijs
of Ch’Tiramisu (met koffiesiroop, fleur de bière-likeur en spéculoos)
Bier 25cl (blond,amberkleurig, bruin)
of ¼ Vittel/Perrier of 1 glas wijn 12,5 cl (rood,wit of rosé)
of 1 glas 25cl soda naar keuze
Koffie of thee

LA PATATIÈRE
3 Digue de Mer
59240 Dunkerque - Malo
De autocar kan de groep in de buurt van het
Restaurant laten af-en opstappen.

Menu 1
(basis voor de berekening van de prijs van onze daguitstappen)
1 Kir cassis of 1 cocktail van het huis zonder alcohol
Vlaamse Stoofkarbonaden met aardappel uit de oven of frietjes
of filet van gevogelte met Maroilles-saus en frietjes
of Filet van gevogelte met cichorei, witloofcrème en frietjes
of Aardappel Savoyarde (raclette kaas, streekham, augurken,
bieslook room) en rauwkost
of Noorse aardappel (gerookte zalm, bieslook room, citroen) en
rauwkost
of Aardappel Operatie Dynamo (gesmolten raclette en reblochon,
streekham, uien, spekjes, augurken, bieslook room) en rauwkost
Dame blanche
Of Choux pralinés (speciaal aanbevolen): 3 kleine choux in
warme chocolade en nootjes
25 cl wijn (rood,wit of rosé) of 1 pintje van het vat of 1 drankje
zonder alcohol
Koffie

Menu Gourmet, supplément 3 € par personne
1 Kir cassis of 1 cocktail van het huis zonder alcohol
Bordje vleeswaren
of salade van haringfilet,met aardappel
of salade van warme geitenkaas en spekjes
of pannetje zeevruchten (+ 2 €: St Jacobsschelpen, mosselen,
coquillese, garnalen St Jacques, moules, crevettes, coquilles, sauce du
chef, gegratineerd met emmental)

Vlaamse Stoofkarbonaden met aardappel uit de oven of frietjes
of filet van gevogelte met Maroilles-saus en frietjes
of Filet van gevogelte met cichorei, witloofcrème en frietjes
of Aardappel Savoyarde (raclette kaas, streekham, augurken, bieslook
room) en rauwkost
of Noorse aardappel (gerookte zalm, bieslook room, citroen) en
rauwkost
of Aardappel Operatie Dynamo (gesmolten raclette en reblochon,
streekham, uien, spekjes, augurken, bieslook room) en rauwkost
Dame blanche
of Choux pralinés (speciaal aanbevolen): 3 kleine choux in warme
chocolade en nootjes
25 cl wijn (rood,wit of rosé) of 1 pintje van het vat of 1 drankje
zonder alcohol
Koffie

