Zarza’s Valentijn @ home

Om de liefde in huis te halen met Valentijn en toch te kunnen genieten net als in het restaurant, hebben we
een Valentijnsmenu samengesteld dat u gemakkelijk verder kan afwerken en dresseren thuis. Samen met
de voorgestelde wijnen is het toch een beetje alsof jullie in Zarza komen lunchen of dineren. We houden
rekening met uitzonderingen en allergieën. Graag ontvangen we deze gevraagde aanpassingen op voorhand,
dit kan u aangeven via het opmerkingenveld bij het plaatsen van de bestelling.

Een uitgebreide beschrijving van de bereiding/dresseren wordt voorzien bij uw bestelling.

Voor de wijnliefhebbers hebben we leuke wijnboxen samengesteld, de details kan u iets verder in dit
document vinden. Contacteer ons gerust om een geschenk op maat uit te werken. Alle wijnen zijn ook per
fles te verkrijgen. Voor alle vragen kan u terecht op 016 205 005, of via info@zarza.be.

Valentijnsmenu met vis

Ceviche van zeebaars, sanbai vinaigrette, soja & ziltige plantjes
***
Open ravioli van kreeft, jus met strandkrab & peterseliewortel
***
Heek, blanke botersaus, haringkaviaar & prei olie
***
Kaas selectie van Elsen, gepaste garnituren (suppl. € 9.00)
***
“ Chocolate love ”

Valentijnsmenu met hoofdgerecht vlees

Ceviche van zeebaars, sanbai vinaigrette, soja & ziltige plantjes
***
Open ravioli van kreeft, jus met strandkrab & peterseliewortel
***
Natuurkalf, artisjok, polenta, jus met tijm
***
Kaas selectie van Elsen, gepaste garnituren (suppl. € 9.00)
***
“ Chocolate love ”

3-gangen (zonder ravioli): 50,00 euro
4-gangen (met ravioli): 62,00 euro
Inbegrepen: brood en boter, én leuk Valentijnsgeschenk

2 passende wijnen
Suggestie wit en rood
€ 34.00

De wijnboxen
Orginele wijnboxen in een mooie verpakking om cadeau te geven of zelf te nuttigen!

Château Musar 2013
Château Musar 2000
Château Musar 1998

€ 150

Bubble * Tissot ‘Indigène’ Crémant du Jura
White * Heymann Lowenstein ‘Schieferterrassen’ Duitsland
Red *Château Musar 2000 Libanon
Sweet *Bénédicte et Stéphane Tissot ‘Macvin’ Pinot Noir

€175

Bubble * Espumante Louis Pato, Maria Gomes, Portugal
White * Schwarz ‘the Butcher’ Burgenland, Oostenrijk
Red * J. Mourat ‘Rouquin de Jardin’ Loire, Frankrijk
Red * Ivo Varbanov, Merlot/ Syrah, Bulgarije

€ 69

