
Welkom terug! Evelyne en François;  
waar het ooit allemaal begon …..  

Lekker eten, een goed glas wijn en  
in leuk gezelschap. Bij ons kunt u in een 

mooi kader, relaxte en in een veilige 
omgeving, lekker eten, zonder poespas. 
Dát is de gastronomische drievuldigheid 

van  

 

 

APERITIEF 
 
Shrimps tempura slighty spicy   8 

Edamame boontjes Cantonese style  6 

Peking Duck crispy springroll    9 

Crispy chicken gyoza 5st      8 

Caviar Imperial 10gr van ‘t vuistje    24  

Simmental dolce zero            18 

Foccaccia tonijn-dip za’atar   5 

Macaron Ganzenlever    7 
Foie-rero Rocher The One and Only 

 

la Trinité voert een eigentijdse keuken waarbij 
inspiraties van over de hele wereld tot uiting 
worden gebracht. 
 
LUNCH   2 gerechten   39       
voorgerecht, hoofdgerecht en koffie  
passende wijn 15 euro 

 

Onze chefs bereiden u een menu,  
een mix van het beste van la Trinité.  

Bij la Trinité hanteren we een vastgesteld 
menu. Het is een bistro-brasserie ‘nieuwe 

stijl’, waarbij de klassieke, maar ook 
eigentijdse gerechten de hoofdrol spelen. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van met 
name seizoens- en dagverse producten.  

 
Mogelijk schenken wij de wijnen passend,  

die we vanuit alle hoeken van de wereld 
naar Sluis halen. 

 

‘chip n dale’ pinda texmex  

crunchy abrikoos cashew wasabi 

 
Souvenirs uit ´t Midden Oosten  

wagyu beef lighty dry aged 
feta, artisjok, amandel,  
olijf, hummes, za´atar 

Nage van witte streek asperges  
met vanille, ijzerkruid en 

 camarón rojo Argentino langostino 

Tarbot grillé, risotto croquette ,  
tomaat compote, limoen velouté,  
spinazie en masia el altet olijfolie  

Crema Caramel 
abrikoos en ijs van popcorn 

 
menu 62 euro 

passende wijn 31 euro 

 

Om toe te voegen aan uw menu 

Caviar Imperial 10gr van ‘t vuistje     24  

Kaas ‘Van Tricht’ en garnituur    18 
Glas Madeira      9 

Passend wijnen per glas vanaf         7,50 

Kazen ‘Van Tricht’ ipv dessert   10 

Voor wijzigingen in een menu kan  
er een meerprijs aangerekend worden 

 

TRINITÉ @ HOME 39 euro pp 

Makkelijk, gezond en lekker  
We bereiden u ons menu voor thuis, 
waarmee u in een handomdraai  
een diner op tafel tovert.  
Het menu is te bestellen een dag  
voordien via onze website  
en kunt u van vrijdag t/m dinsdag  
tussen 16h-17h ophalen. Pick-up point  
aan la Trinité en Tino’s Knokke  

 
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 

Volg en like ons op Instagram en 
Facebook voor leuke aanbiedingen 


