MENU
APERITIEF
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 la Trinité’
la Trinité voert een eigentijdse keuken waarbij
inspiraties van over de hele wereld tot uiting
worden gebracht. Wist je dat François en
Evelyne een grote voorliefde hebben voor de
Aziatische keuken?
Onze chefs bereiden u een menu, een mix van
het beste van la Trinité. Mogelijk schenken wij
de wijnen passend, die we vanuit alle hoeken
van de wereld naar Sluis halen.
Heeft u allergieën voor bepaalde producten
vragen wij u vriendelijk om die door te geven.
Gelieve er rekening mee te houden dat wij niet
kunnen voorzien in vegan gerechten of
spontane wijzigingen. Daarenboven werken de
keukenchefs met enkele ingrediënten als
basisbestanddelen. Deze ingrediënten kunnen
onmogelijk achterwege gelaten worden.

menukaart en alle Kunstwerken

Hummes za’atar | feta papathanasiou
amandel olijf | masia el altet olijfolie
& focaccia

Champagne, Gosset extra brut 15
‘Bourbon Dream’ cocktail 15

Holstein Pastrami
by De Laet & Van Haver
lightly pickled smoked spiced aged
Caviar Impérial 10gr by Akef
blini |crème double | Zeeuwse vodka
Red Beauty zalm gerookt op roodhout
kue kembang goyang | witte streek asperge
verveine | niban dashi | fijne kruiden
Langoustine | ha kao dim sum
Soto Ayam | Asian veggies
Beef woodfired roasted
chimichurri | courgette bulghur | choron
groene asperge | Lebanese croquette kibbeh
Kazen ‘Van Tricht’ (optioneel) 18euro
Kazen ipv dessert 10euro
Citroen | Framboos
menu 62 euro pp - zonder lango
menu & caviar 92 euro pp - zonder lango
menu 69 euro pp
menu & caviar 99 euro pp

Herbalist Gin & tonic 15
Shrimps tempura slighty spicy 9
Crispy gyoza mix 6st 9
Caviar Impérial 10gr 26
McFoie-rero Rocher 8
The One and Only

TRINITÉ@HOME 50 euro pp
zaterdagavond 18h afhaal
online te bestellen tot donderdag

glas wijn passend vanaf 7,50 euro
fles ‘vin de patron’ naar keuze 36 euro
Sauvignon blanc | Chenin blanc
Riesling | Viognier | Chardonnay
Shiraz & Grenache Rosé
Pinot Noir | Garnatxa | Merlot
Het restaurant sluit 17h
Bedankt voor uw begrip

