la Trinité BITES
voor bij het apéritief
Shrimps tempura slighty spicy

8€

DimSum dumpling Ham Sui Gok

6€

Fried SoftShell crab Japanese dip

7€

Macaron Ganzenlever ‘Foie-rero Rocher’

7€

Caviar ‘pommes tsarine’ uit t vuistje
Jámon Culatello / Cecina / Secreto

“Evelyne en François ...waar het ooit allemaal begon.....
Lekker eten, een goed glas wijn en in leuk gezelschap.
Dat is de gastronomische drievuldigheid van la Trinité ”

HOOFDGERECHTEN
Kreeft Thermidor….één voor twee……

80€

VOOR- / TUSSEN GERECHTEN

Tarbot, zwarte truffel, bloemkool,
beurre noisette en limoen

50€

Grijze garnalen Delux, gepocheerd hoeve eitje,
polderprei, la purée de ratte, Hollandaise

18€

Zwezerik krokant gebakken, witloof tarte tatin
peer, appel-noot crème

20€

Verse Tagliolini pasta à la truffe noire

22€

22€

Duif Anjou, suprême en ‘t boutje façon François

24€

Plat du Jour

5€

Kikkerbilletjes , Parijse champignons, zacht look,
peterselie (+ boek Souvereyns met recept 80€)

PekingDuck crispy springroll

8€

Dashi bouillion met Ha Kau dumpling en groentjes 18€

dagprijs€

NAGERECHTEN

Brioche zachtgerookte Zeeuwse paling óf zalm

18€

Brioche François rundercarpaccio, truffel, foie

21€

Caviar the finest selected 10gr
met toast, crème double, gerookte zalm

24€
36€

MENU per gezelschap te bestellen
LUNCH tijdens de middag 3 gerechten 49€ | wijn 27€
LUNCH all-in 3 gerechten met 2 glazen wijn, koffie 69€
4 gerechten 72€ | wijn 36€
Langoustine Royal grillé, curry, tandori, pompoen 38€
U kunt het menu uitbreiden met een extra voortussengerecht naar keuze en/of kaasgerecht
Kinder menu (tot 10 jaar) 3 gerechten

42€

De menu’s zijn marktgebonden en dagelijks wisselend
In plaats van het hoofdgerecht van menu

42€

20€ /19€ / 20€

Oester natuur Zeeuwse platte°°°°per stuk

la BOUCHE, la MAIN

300gr of Pure RibEye Yakiniku BBQ…Trinité Style 42€

Wij vragen u per tafel
maximum 4 verschillende gerechten te kiezen.
Wij koken dagvers, het kan voor komen dat sommige
producten niet voorradig zijn

+dagprijs€

Kaas selectie ‘Van Tricht’ in plaats van dessert

+10€

Heeft u allergieën voor bepaalde producten
vragen wij u vriendelijk om die door te geven

Bij een wijziging in het menu
kan er een meerprijs gerekend worden

Het restaurant sluit lunch 16h en diner 23.30h.
Bedankt voor uw begrip

Menu of a la carte wordt enkel geserveerd voor
het volledige gezelschap

Laat u verwonderen door de mooiste kunst die als ware
statements van de muur spatten! JacksArt is for sale

Pain perdu Catalana met rhum caramélisé

10€

La Tarte au Citron Meringue

10€

Snickers, pinda, karamel zoet-zout en chocolade

10€

Dame blanche,
vanille ijs á la minute gedraaid en chocolade

12€

Passie-Choco cocktail, bros en saltflakes

10€

Trinité’s Valrhona chocolade moelleux

12€

Soes Vacherin Mont d’Or, BrandUp- kummel sirop 12€
Kaas selectie ‘Van Tricht’ notenrozijnenbrood
+ Madeira Barbeito 9€

20€

COPAINS menu all-in 60€
Dit menu is enkel op maandag te verkrijgen, voor lunch
en diner. We serveren een wisselend verrassingsmenu
van 3 gerechten met 2 glazen wijn en water, gevolgd door
koffie of thee. Dit menu is een vast concept, vaste prijs en
er kan niet op verrekend worden. U kunt het menu
uitbreiden met een extra voor/tussengerecht en/of
kaasgerecht

