Beste Pegasussupporter,
Hier zijn we weer!
We dachten niet dat ons enthousiasme om onze ambacht terug te mogen uitoefenen zo snel opnieuw
gedimd zou worden!
Daar wij een zwaar vermoeden hebben niet open te gaan op de opgegeven datum, gaan wij door tot
20 december met onderstaande lijst. Een aparte lijst voor de feestdagen komt er eerstdaags.
Onze richtlijnen daarintegen zijn niet veel gewijzigd:
- bestellen tegen donderdagavond via info@pegasusrestaurant.be of 0475 94 31 27
- later bestellen is geen probleem, maar dan volgens aanbod
- afhalen tss 17 en 18h30 op vrij- en zaterdag, zondag van 11 tot 12h, via keukendeur paardenmarkt
- op vrijdag levert Westreex inWest-Vlaanderen (bestellen tegen woensdagavond, 9€ per drop)
- indien mogelijk breng een krat of doos mee om je bestelling in te plaatsen
- per bord vragen wij 5€ waarborg
- Een kadobon is altijd een goed idee! Online, zonder extra kosten, op www.pegasusrestaurant.be
- betalen kan met BC | Visa | cash
Mocht je andere suggesties of wensen hebben, laat maar weten, dan passen wij, zoals steeds,
ons aan om jullie ophaal diner te doen slagen!!
Pegasus
Gerecht
Apero:
Bitterballen "Pegasus" | dipsaus per 6

10€

Garnaalkroketjes | dipsaus per 6

12€

Jamón de Iberico 100% Bellota (100gr)

20€

Sneeuwkrabballetjes | dipsaus per 6

12€

Oesters "Utah Beach" opengedaan 6 stuk

18€

Wilde zalm huisgerookt 120gr met garnituur

8€

Kalfszwezerikkroketjes | dipsaus per 6

12€

Soep:
Véloute van butternut pompoen | pijnboompitten | gerookte zalm

8€

Véloute van knolselder | croûtons | gerookt spek

8€

Rundsbouillon | groentendobbelsteentjes

8€

Voorgerechten:
Gepekelde bio bietjes | ricotta | notensla

15€

Wilde zalm tartaar | groenten | zure room

19€

St- jakobsnootjes gemarineerd | aardpeer | vinaigrette van notenolie

23€

Oesters "Utah Beach" | sojasaus | gember | limoen (5stuk)

25€

Hazenpaté | vijgenkompot | toast

15€

Terrine ganzenlever | chutney ananas | toast

19€

Hoofdgerechten:
Tarbot | winterprei | mousseline van polderaardappelen | jus van schaaldieren

37€

Kabeljauwrug | stoemp | kokos&curry

28€

Bretoense kreeft als stoofpot

39€

Lasagne di mama

15€

Lasagne groeten

15€

Lasagne glutenvrij

15€

Nestduif uit Steenvoorde | dooierszwam&doperwten | krieltjes | citroentijm

30€

Hazenrug | bospaddenstoelen | kasteelaardappelen | pepersaus

34€

Hertenkalf | knolselder | bospaddenstoelen | gratin | mosterdsaus

35€

Coq au vin "Pegasus"

22€

Ragout van hertenkaf | wintergroenten | pepersaus

23€

Nagerechten:
Kaas van an de schrève | chutney | notenbrood

15€

Tiramisu | doyennepeer | gekarameliseerde noten

9€

Moelleux van bittere chocolade (zonder gluten)

9€

Tarte tatin "Pegasus"

9€

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

2,6€

Granola glutenvrij | honing | noten 100gr

3€

Hazenpaté (per 100gr)

4€

Hazenrug vers panklaar (zonder vlies)

21€

Nestduif uit Steenvoorde panklaar

12€

Oesters "Utah Beach" opengedaan 6 stuks

18€

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€

Vlierbessensiroop 100 cl

6€

wijn kan ter plaatse worden gekozen uit 500 referencties

