
Restaurant La Descente du Pont 
Gemeenteplein 2 
8587 Helkijn 
056 45 62 75 
www.ladescentedupont.be 

Beste klanten, 
Dit jaar stellen wij u een afhaal menu voor de feestdagen voor. Alles wordt door 
ons verpakt in oven-vaste schotels zo dat u deze enkel maar in de oven hoeft te 
schuiven of op te warmen. Er komt ook een blad bij met uitleg om ieder gerecht 
op te warmen en af te werken. Bestellen kan tot 1 week op voorhand. De menu 
komt op 45 euro per persoon. Wij kunnen u ook de menu voorstellen met 2 
voorgerechten aan 55 euro per persoon (prijs is zonder het suppl. voor de kreeft) 

 
Hapjes:  

- Gegratineerd mini vispannetje 
- Huisbereid garnaalkroketje/ verse tartaarsaus 

- Pompoensoep/ spekjes 
- Gevulde aardappel met zure room/ grijze garnalen 

 
Voorgerechten: 

- Hazenpaté met uienconfituur/ rucola/ huisbereid briochebroodje 
of 

- Gebakken St.-jacobsnootje/ witloof/ zoete aardappel 
of 

- Halve kreeft “belle vue”/ fris slaatje/ cocktail saus (suppl. 10 euro) 
of 

-Halve kreeft met kruidenboter/ fijne groentjes (suppl. 10 euro) 
 

Tussengerecht: 
Bloemkoolsoep met truffel 

 
Hoofdgerecht: 

- Filet van hertenkalf/ groene kool met spekjes/ aardappelkroketjes/ wildsaus 
peertje in rode wijn 

of 
-Everzwijnhaasje/ Brussels spruitjes/ aardappelkroketjes/ wildsaus/ appeltje met 

veenbessen 
 

Dessert. 
Dessert wordt verzorg door patisserie Vandeweghe in Bellegem en word 

binnenkort gepubliceerd 
 
Extraatjes die bij te bestellen zijn: 
Halve liter van onze picon “maison”   14 euro 
Kaasbordje met vijgenconfituur en rozijnenbroodje    12 euro 
Oesters per stuk 2 euro/stuk 
 
Kindermenu aan 20 euro. 
Huisbereide garnaalkroketjes met cocktailsaus 
Tomatensoep met balletjes 
Huisbereide vol-au-vent met verse frietjes 
Mellow-cake & twix door Patisserie Vandeweghe 
 
Om het u nog makkelijker te maken, stellen wij bij elk gerecht een bijpassende 
wijn voor. De witte wijnen zullen wij alvast al gekoeld worden. Dit is natuurlijk 
geheel vrijblijvend. 
De prijs komt op 13 euro per fles. 
 
Deze menu kan afgehaald worden op: 

 kerstavond tussen 14u en 17u 
 kerstdag tussen 10u en 11u 
 oudejaarsdag tussen 14u en 17u 
 nieuwjaarsdag tussen 10u en 11u 

 
Deze menu kan enkel telefonisch besteld worden op 056 45 62 75. 

 

 

 

 


