
 
APERITIEF BITES ASIAN 

Shrimps tempura sl ighty spicy    8€  

Edamame boontjes Cantonese style   6€  

PekingDuck crispy springroll     8€  

Bapao indonésienne, sambal manis           4€  

Ham Sui Gok gamba dumpling 1st       6€  

SoftShell crab & Japanese dip         7€  

Crispy chicken gyoza 4 stuks          7€  

Crispy beef gyoza 4 stuks          7€  

 
APERITIEF BITES uit de ZEE….   

Zeeuwse oester per stuk    4€  

Croquettes de crevettes 2st                 7€  

Tuna Ventresca en pan cristal             15€  

Zalm ‘Red Beauty’ gerookt op rooihout       16€  

 
APERITIEF BITES van het  ….LAND  

Droge worst ‘Huyze Terroir ’            4€  

Simmental dolce zero aged              19€  

Wagyu l ightly aged, masia el altet             20€  

Croquetas de jamón Ibérico 3st    6€  

Macaron Ganzenlever ‘Foie-rero Rocher’   7€  

 
 
CAVIAR PERSIAN IMPERIAL    

Caviar 10gr van ‘t vuistje               24€  

Caviar 10gr en hoeve ei poché &   30€  
purée de ‘rattes ’  

Caviar 10gr en Red Beauty zalm          36€  

 

“Evelyne en François . ..waar het ooit allemaal 
begon.....Lekker eten, een goed glas wijn en in 
leuk gezelschap. Bij ons eet u op een topniveau  

in een laagdrempelige omgeving, zonder 
poespas. Dat is de gastronomische 

drievuldigheid van la  Trinité  ”  
 

menu  la Bouche, la Main….  
 t/m medio december - pr ijs 69€p.p.   

per gezelschap te bestellen  
mogelijkheid passende wijnen 7,50€ per glas  

Papa Dum- cheddar  
Abrikoos –  cachou noot 
Marshmallow Japonica 

 
Crispy duck salad  

& 
Asian pulled por k bún 

 
Won ton soup ha kau dumpling paksoi +11€  

 
Coquil le, gebrande bloemkool,  

hazelnoot, pesto de hierbas   
& 

Crocantas met Duck Berkshire r ilette 

 
Rund Artis BE woodfired konro gril l  

Muhammara &  
Granen-Zaden & 

Roasted groene groentes  

 
Baba au rhum 

glace à la minute  
& 

Yuzu - citroen en crumble  

 
Heeft u allergieën voor bepaalde producten  

vragen wij u vriendelijk om die door te geven 
 

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

 
VOORGERECHTEN  

Scampi croustillante green rice flakes   24€  
spicy mango chutney en kaffir crème 
 
Crispy Duck salad & Asian pulled pork bun  26€  
 
Ganzenlever terrine, brioche, druif, dadel  26€  
 
Coquil le, gebrande bloemkool, hazelnoot  26€pp 
pesto de hierbas & crocantas DB rilettes    2 pers  

 
HOOFDGERECHTEN  

Noordzee vis, yuzu beurre blanc     dagprijs€  
la puree de ‘ratte’ en asperge   

Entrecôte dry aged woodfired konro gril l   38€  
peper saus, frites en mesclun        

Duif Anjou muhammara, granen-zaden 38€  
roasted groene groentes    

 
DESSERTS  & CHEESE  

Dame blanche, chocoladesaus en   14€  
vanil le ijs á la minute gedraaid   

Baba au rhum & Yuzu-citroen en crumble 14€  

Moelleux Valrhona chocolade   14€  

Snickers      12€  

Kaas ‘Van Tricht’ notenrozijnenbrood  20€  
+ glas Madeira 9€  

 
LUNCH  a ll- in   59€   (excl. drank 49€)   
vlot en dagelijks wisselend menu in 3 gerechten  
2 glazen wijn,koffie (geen wijzigingen mogelijk)  

COPAINS  diner all-in  59€  
menu enkel op zondag- en maandagavond 
voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht, koffie 
2 glazen wijn (geen wijzigingen mogelijk)      

In plaats van een menu gerecht          +dagprijs€  
Kaas selectie ‘Van Tricht’  ipv dessert            +10€  


