Odette’s apérotapas

Odette’s special’s

Een krokante starter om te delen

Seizoensgebonden en werelds van smaak
2 st.

Bruschetta

Tomaat – ajuin - basilicum

Knapperige kipreepjes
Aziatisch

€14

Kipkroket met Brugse Zot bier
Een klassieker van kip en Brugse ZotHet
kippenvlees gestoofd in Brugse Zot bier. Doe eens
gek!

€16

Bouillabaisse kroket

€18 €23

Mosselkroket

€18 €23

€22

Scampi knoflook kroket

€20 €25

€22

Ibericoham kroket

Nacho’s

Pikante salsa – cheddar – zure room

De Provence in een kroket met verse vis
toast met rouille

€17

Garnaalballetjes
Grijze garnalen uit de Noordzee

Tapas-mix
3 verrassende kroketjes: kaas-mosterd
Kip-Brugse zot & taco

€18

Zeeuwse mosselen met een vleugje witte wijn
dip met graanmosterd

Een Aziatische kroket met heerlijke kruiden
dip met tuinkruiden

Vleesplankje
De fijnste vleeswaren recht uit Italië

Knapperig plukbrood
Waldkorn broodje gevuld met Italiaanse salami,
tuinkruiden en smeuïge kaas

Camembert in de oven
Geserveerd met mangochutney

€21 €26

Sublieme smaak van Iberico Bellotaham
dip met truffel

€16

Duroc D’Olives Cochonnet

€21 €26

Met wangetjes van het Duroc D’Olives varken
dip met peper

€22

Odette’s old time favorites

Odette’s vegetarisch

De klassiekers met een pure smaak

Lekker vegetarisch

2 st.

3 st.

Kaaskroket Met Oud Brugge
Met gerijpte kaas Oud Bruggedip honing-tijm

Vleeskroket
Met draadjesvlees van 1ste kwaliteit rundsvlees
dip met pickels

Garnaalkroket

2 st.

€18 €23

Rode linzen en diverse groenten met Vadouvan

€18 €23

Bospaddenstoelkroket

€21 €26

kruidenAziatische dip

Mix van bospaddenstoelen met salie en
rozemarijndip met champignon

Odette’s salads

Odette’s desserts

Krokante salades

Heerlijk om mee af te sluiten
€22
€22

Make it extra crunchy
Frietjes in de schil
Aardappelkroketten
Frietjes in de schil met truffel
Frietjes in de schil met cheddar

3 st.

Groentekroket met linzen
€18 €23
€18 €23

Grijze garnalen uit de Noordzeedip met
zongedroogde tomaat

Salade geitenkaas
Salade kip Aziatisch

3 st.

€20 €25

€4
€4
€6
€6

Witte chocolademousse met
frambozensorbet & -coulis
Dame blanche
Coupe bresilienne
Moelleux au chocolat met vanilleijs

€9
€9
€9
€9

