
 

Evelyne en François ...waar het ooit allemaal begon.....  
Lekker eten, een goed glas wijn en in leuk gezelschap.  
 
Bij ons kunt u mooi en lekker eten in een relaxte omgeving,  
zonder poespas. Dát is de gastronomische drievuldigheid  
van  

 

 
SHARING BITES  
voor bij het aperitief of als lichte lunch  
 
2 à 3 bites –  voorgerecht   
3 à 4 bites - lichte maaltijd 
5 of meer bites  - uitgebreid 

 

ASIAN BITES  
Seaweed Crisps     5€  

Roasted peanuts nori wasabi   5€  

Shrimps tempura slighty spicy     8€  

Edamame boontjes Cantonese style   6€  

Peking Duck crispy springroll     8€  

Soft Shell crab & Japanese dip         7€  

Crispy chicken gyoza 4 st           7€  

 

BITES uit de ZEE….  
Ierse Premium oester per stuk    4€  

Croquettes de crevettes 2st                 7€  

Caviar 10gr van ‘t vuistje                           24€  

 

BITES van het  ….LAND   
Simmental dolce zero aged              19€  

Wagyu lightly aged, masia el altet             20€  

Croquetas de jamón Ibérico 3st    6€  

Macaron Ganzenlever ‘Foie-rero Rocher’  7€  
The One and Only ! 

Foccaccia        1€  

Frites       5€   

Frites ‘au truffe ’                 12€  

 

 

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

 

Onze chefs bereiden u een menu,  
een mix van het beste van la Trinité.   
Het is een bistro-brasserie ‘nieuwe stijl’, waarbij de klassieke, 
maar ook eigentijdse gerechten de hoofdrol spelen.  
Mogelijk schenken wij de wijnen passend,  
die we vanuit alle hoeken van de wereld naar Sluis halen.   

 
Simmental dry aged en Zeeuwse paling, saké,  
kue kembang goyang, edamame en nashipeer  
 
Grijze garnalen AA handgepelde,  
gepocheerd hoeve eitje, tatjespap, polderprei, crispy 
aardappel en Hollandaise 
 
Anjou duif zacht gegaard woodfired korno grill,  
gelakt bacon, selder, ajuin, crunch en jus naturel  

Valrhona chocolade moelleux  
 

3 gangen 58€  (niet op zaterdagavond)               
simmental-duif-dessert   

4 gangen 69€   
simmental-garnaal-duif-dessert 

 
Om toe te voegen aan uw menu  
Topping Kaviaar Persian Imperial 10gr +24€  

Won ton soup ha kau dumpling paksoi  +11€  

Kaas selectie Van Tricht’ garnituren   +20€  

Passende wijnen mogelijk         7,50€ per glas  
 

 
LUNCH  all-in  55€                excl. drank  48€  
vlot en dagelijks wisselend menu in 3 gerechten  
2 glazen wijn, koffie (wijzigingen niet mogelijk)    

 
COPAINS  diner all-in  55€  
menu enkel op zondag- en maandagavond  
voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht, koffie  
2 glazen wijn  (wijzigingen niet mogelijk)  

 
 
In plaats van een menu gerecht            +dagprijs€  

Kaas selectie ‘Van Tricht’ ipv dessert    +10€  

 
Wij serveren de bites, menu of à la carte 
per tafelgezelschap 

 

VOORGERECHTEN  

Oesters 6 st Asian vinaigrette   28€  

Won ton soup ha kau dumpling paksoi  11€  

Grijze garnalen AA, krieleitje, tatjespap  26€  
polderprei, crispy aardappel en Hollandaise  

Caviar Persian Imperial 10gr    36€  
gerookte zalm, blini’s en crème double  

Crab vlees Bretagne in krachtige bisque  26€  
gekonfijte tomaat, courgette en cappuccino 

Zalm ‘Red Beauty’  gerookt op padoekhout 26€  
kaffir limoen, sambaï en roodhoorntjeswier  

Ganzenlever terrine, brioche, druif, dadel  27€  

 
 
HOOFDGERECHTEN  

Noordzee vis, beurre blanc     dagprijs€  
la puree de ‘ratte’ en groene groente  

Tarbot op de graat voor 2 personen    88€  
Indien voorradig  

Rund BE dry aged woodfired konro grill   39€  
sauce au poivre, salade en frites  

Anjou duif geroosterd     39€  
selder, ajuin, crunch en jus naturel  

 
 
NAGERECHTEN  

Cafe glacé topped by Nespresso   14€  

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

Tartelette citroen - yuzu    14€  

Moelleux Valrhona chocolade   14€  

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

 
 

 

 

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


