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Een nieuwe brochure om van te smullen

Den Eyck op volle toeren, zo hebben we het graag.
Onze culinaire agenda is weer mooi gevuld. Zondagtafelen, het wildseizoen, de feestdagen, ... 
Er is zo veel moois en lekkers om naar uit te kijken.
Speciaal voor jou creëerde onze chef opnieuw de fijnste en smakelijkste menu’s. 
In deze brochure ontdek je ze allemaal.

Wij kijken er bij den Eyck naar uit om jou en je gezelschap te mogen ontvangen.
Op zondag in het Zondagrestaurant, op een van onze brunches of de Sharing Sundays.
Voor de niet te missen Nacht van de Jacht, de feestelijke kerstdagen, Swingin’ of Rockin’ Oudjaar, 
om te klinken op het nieuwe jaar of om de liefde en vriendschap te vieren met Cupido’s Dinner & Dance.

Want elke reden is goed om samen te genieten met familie en vrienden van lekker eten, drinken  
en veel gezelligheid.

Tot snel in... den Eyck



zondag 6 oktober

Bloemkoolsoepje 
 tomaat - bell pepper

•
Snoekbaars 

savooi - pancetta
OF

Eend
sinaas - grand marnier

•
Diplomatenroom 

noordkrieken
 

Zondagtafelen in den Eyck
3 x verrassend anders

menu € 42,00 

dranken naar verbruik

menu all-in € 59,00 

inclusief apero, wijnbuffet, fris 
t.e.m. koffie & thee bij het dessert

brunch all-in* € 65,00  | niet all-in** € 55,00 
(Kerst, Nieuwjaar & Pasen + € 4,00)

kinderen t.e.m. 9 jaar genieten gratis mee 
kinderen 10 -15 jaar all-in € 25,00 | niet all-in € 19,00

* inclusief apero, wijnen, bieren, fris, koffie & thee van 11.00 tot 16.00 uur
** inclusief apero, koffie & thee, andere dranken volgens verbruik

 Zondagrestaurant
vanaf 12.00 uur

In het Zondagrestaurant kan je telkens  
opnieuw kiezen waar jij echt zin in hebt.
Bij het aperitief serveren we je hartige 
tafelgarnituren om te knabbelen,  een warm  
seizoensproevertje en een dagvers soepje.  
Daarna kies je je eigen voorgerecht,  
hoofdgerecht en dessert. Naast de klassiekers,  
is er een maandelijks wisselend aanbod,  
aangepast aan het seizoen.

 Sharing Sundays
van 12.00 tot 16.00 uur

Elke laatste zondag van de maand leggen 
we de klemtoon op écht samen eten met je 
tafelgenoten. We serveren een uitgebreid  
creatief menu om te delen met jouw gezelschap. 
Fingerfood, warme hapjes, een dagsoepje, 
pasta, vis, vlees, dessertjes en aanvullend 
een mooi wijnbuffet met kelderjuweeltjes! 
Genieten, proeven, ontdekken en beleven, 
dat is waar onze Sharing Sundays voor staan!  

 Brunches
van 11.00 tot 16.00 uur

De brunches in den Eyck vormen het ideale 
recept voor een heerlijke middag vol lekker 
eten, een gemoedelijke sfeer en plezante 
kinderanimatie.
We serveren je een middagvullend  
culinair programma van aperitief tot dessert  
waarbij je met je gezelschap kan genieten  
van smakelijke en mooi gepresenteerde  
buffetten vol seizoenssmaken en klassiekers.          
 



Culinaire agenda
2022-2023

Zorg je graag voor een mooi gevulde culinaire agenda? Dan vind je hier in één oogopslag alle speciale data terug 
die we voor jou in petto hebben. Het menu per gelegenheid ontdek je op onze website.

  Zondag 16 oktober   Pompoenbrunch
 Dinsdag 1 november  Halloweenbrunch
 Zondag 6 november  Wildbrunch I
 Vrijdag 18 november  Nacht van de Jacht
 Zondag 20 november  Wildbrunch II
 Zondag 4 december  Sinterklaasbrunch
 Zondag 25 december  Kerstmenu
 Maandag 26 december  Kerstbrunch
 Zaterdag 31 december   Swingin’ en Rockin’ Oudjaar
 Zondag 1 januari   Nieuwjaarsmenu
 Zondag 15 januari    Nieuwjaarsbrunch
 Zaterdag 11 februari  Cupido’s Dinner & Dance
 Zondag 12 februari   Valentijnbrunch
 Zondag 19 maart   Lentebrunch
 Zaterdag 8 april   Paasbrunch I
 Zondag 9 april   Paasmenu
 Maandag 10 april   Paasbrunch II

meer info en reservatie
www.deneyck.be

welkom@deneyck.be
014 85 99 00



 Oktober ‘22
Op het programmaOp het programma

Zondagrestaurant

2, 9 & 23 oktober

Pompoenbrunch

16 oktober

Sharing sunday 

30 oktober

                      

Tafelgarnituren, hapje & dagsoepje
bij het aperitief

-
Kies je voorgerecht:

Trilogie van eend | mangochutney
Rundscarpaccio | basilicum | parmezaan

Kaas- & garnaalkroketje | frisse salade
Scampi | lookboter

Kies je hoofdgerecht:
Roodbaars | butternut | boschampignon

Varkenswang | geuze | savooi | pommes fondantes
Filet pur | herfstgroenten |  

bearnaise, peper- of champignonroom
-

Kies je dessert: 
Moelleux | vanille | crème anglaise

Dame blanche 
Chocolademousse

Kaasbordje (+ € 7,00)

Menu met zondagklassiekers & maandsuggestiesMenu met zondagklassiekers & maandsuggesties

Onze chef zorgt voor een creatief vegetarisch menu op verzoek

€ 42,00



 November ‘22
Op het programmaOp het programma

Zondagrestaurant
13 november

Halloweenbrunch
dinsdag 1 november

Wildbrunches
6 & 20 november

Sharing Sunday
27 november

Nacht van de jacht
18 november

    RESERVEREN - 014 85 99 00 - welkom@deneyck.be - www.deneyck.be                      

Tafelgarnituren, hapje & dagsoepje
bij het aperitief

-
Kies je voorgerecht:

Duo van wildpastei | peperkoek | vijg 
Rundscarpaccio | basilicum | parmezaan

Kaas- & garnaalkroketje | frisse salade
Scampi | lookboter

Kies je hoofdgerecht:
Schartongrolletjes | Normandisch | preipuree

Hertenfilet | witloof | peertje | jus met bittere chocola
Filet pur | herfstgroenten | 

bearnaise, peper- of champignonroom
-

Kies je dessert: 
Tarte tatin | abrikoos | ijs

Dame blanche 
Chocolademousse

Kaasbordje (+ € 7,00)

Menu met zondagklassiekers & maandsuggestiesMenu met zondagklassiekers & maandsuggesties

Onze chef zorgt voor een creatief vegetarisch menu op verzoek

€ 42,00



Nacht van de Jacht
Vrijdag 18 november - Aperitief om 19.00 uur

Opwachting aan de jeneverbar
-

Proevertje van de chef
Première Bulle - Blanquette de Limoux 

-
Mousse van patrijs | pruimencompote | rode biet | rozijnenbrioche  

Luc Pirlet Chardonnay “Les Barriques” Reserve - Pays d’Oc
-

Consommé | fazant | gerookte kwartel | knolselder | enoki 
-

Foie | Wellington | portojus | gebraiseerd vijgje
Delas Frères Saint-Esprit - Côtes du Rhône

-
Sorbet | stoofpeertje | bubbels

Hertenkalf | truffelgratin | Cox appeltje | jus met morilles
Château Moulin Rouge - Haut-Médoc 

-
Forêt Noire

-
Koffie of thee met snoepjesbord

All- in formule € 104,00
Incl. aperitief, geselecteerde wijnen, bieren, waters, frisdranken 
en warme dranken van 19.00 tot 02.00 uur | Excl. sterke dranken

 
Proevertjesformule € 89,00

Incl. (alcoholvrij) aperitief, 1 wijnproevertje per gang (indien gewenst),  
alchoholvrije wijnen en bieren, waters, frisdranken en warme dranken  

van 19.00 tot 02.00 uur | Excl. alcholische dranken

            Reservaties voor de Nacht van de Jacht zijn pas definitief na ontvangst van een schriftelijke bevestiging en betaling van het volledige bedrag.     

Een sfeervolle avond waar we de fijnste wildgerechten Een sfeervolle avond waar we de fijnste wildgerechten 
combineren met klassewijnen en live muziek door Fair-Playcombineren met klassewijnen en live muziek door Fair-Play



 December ‘22

             RESERVEREN - 014 85 99 00 - welkom@deneyck.be - www.deneyck.be    

Op het programmaOp het programma

Zondagrestaurant
11  & 18 december 

Sinterklaasbrunch
4 december

Kerstmenu
 zondag 25 december 

Kerstbrunch
maandag 26 december

 Swingin’ & Rockin’ oudjaar
zaterdag 31 december

Tafelgarnituren, hapje & dagsoepje
bij het aperitief

-
Kies je voorgerecht:

Carpaccio | geschroeid hert | truffel
Rundscarpaccio | basilicum | parmezaan

Kaas- & garnaalkroketje | frisse salade
Scampi | lookboter

Kies je hoofdgerecht:
Zeebaars | risotto | shiitake | witte wijn

Everfilet | spek | zilverui | spruitjespuree
Filet pur | wintergroenten | 

bearnaise, peper- of champignonroom
-

Kies je dessert: 
Cheesecake | mandarijn | duindoornbes

Dame blanche 
Chocolademousse

Kaasbordje (+ € 7,00)

Menu met zondagklassiekers & maandsuggestiesMenu met zondagklassiekers & maandsuggesties

Onze chef zorgt voor een creatief vegetarisch menu op verzoek

€ 42,00



Kerstmenu
Zondag 25 december

van 12.00 tot 14.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur

Kerstaperitief aangeboden door den Eyck met proevertje van de chef
-

Gerookte paling | rode biet | rammenas | dille
OF

Vitello | new style
-

Soepje van pompoen | pastinaak | pancetta
-

Kabeljauw | spinazie | witte wijn | mosterd | zwarte olijfcrumble
OF

Parelhoensuprême forestière | truffeljus | knolselder | veenbeskrokines
-

Kerstbûche | chocolade | rood fruit
OF

Tasting affineurs Van Tricht (+ 7,00)

Kindermenu

Feestelijke minispiesjes
tomaat en mozzarella

meloen en ham 
wrap met gerookte zalm

-
Kervelsoepje | balletjes 

-
Gevuld gehaktbroodje | tomatensaus | aardappelfeesthoed

-
3D kerstman | chocolademousse | rood fruit

                       

Menu € 62,00 (incl. aperitief )
Suppl. aangepaste wijnen € 24,00 - Andere dranken naar verbruik

Kindermenu € 29,00
Dranken naar verbruik



 Reservaties voor Swingin’ en Rockin’ Oudjaar zijn pas definitief na ontvangst van een schriftelijke bevestiging en betaling van het volledige bedrag.

Hertenkalf | Wildemanpeertje | truffelgratin | fine champagne
Château de la Commanderie Lalande Pomerol Magnum - Bordeaux

 -
Tasting affineurs Van Tricht

Château Donna Baissas Rivesaltes Ambré
-

Speculaas | mandarijn | hazelnoot
-

Bubbels en oesters om middernacht
-

Nachtbuffet
Kreeftentoren, gerookte vissoorten & kaasselectie

Frietjes

Prijs all in € 169,00 (18.30 uur - 03.00 uur)
Incl.  geselecteerde wijnen, bieren, waters, frisdranken, warme dranken

Excl. sterke dranken

Swingin’ Oudjaar
Zaterdag 31 december - Aperitief om 18.30 uur

Amuses van de chef:
gegratineerde oester | gepekelde entrecote

Champagne Lamotte Brut
-

Carpaccio | coquille | bloemkoolcrème | zwarte truffel
Tenuta La Falcone Pinot Grigio - Veneto

-
Ravioli gigante | boschampignon | fazantconsommé 

-
Half kreeftje | gegrild | verse kruiden | zontomaat

Château Mont Redon Réserve - Côtes du Rhône
-

Sorbet | limoen | selder | espuma van gin & tonic

Sfeervolle live muziek tijdens het diner
en nadien dansfeest met huis-dj

We zetten het nieuwe jaar in zonder vuurwerk maar wel met een knaller van een dansfeest!We zetten het nieuwe jaar in zonder vuurwerk maar wel met een knaller van een dansfeest!



                       RESERVEREN - 014 85 99 00 - de@groepvaneyck.be - www.deneyck.be

Feestelijk aperitief met charcuterieplankje
Pastrami De Laet-Van Haver | spianata | Spaanse ham 

Comté | rilette | lamssouvlaki 
Dip van butternut & salie | tzatziki | focaccia 

-
Mini starters

Cocktail van kingcrab | crème van doperwt | citrus
Kalfstartaar | kruidige dragonmayo | sjalotparels

Consommé | fazant | brunoise
-

Sushi
Sushi & sashimi | wasabi | soja | gember

Visbokaaltjes
Pladijs | couscous | curry olie

Gebakken zeewolf | mosterd | fijne kruidenpuree
Scampi | look | tagliatelle

Butcher’s plates
Stoverij van edelhert | Wildemanpeertje | rösti

Filet pur | gebrande peper | pont neuf
Hoevekip | blackwell | rozemarijnkrieltjes

Salads in a jar
-

Dessertenparade
-

Bubbels en oesters om middernacht
-

Late night snack

Frietjes en mini hamburgers

Prijs all-in € 134,00 (19.00 uur - 03.00 uur)
Incl. huiswijnen, bieren, waters, frisdranken, warme dranken

Excl. sterke dranken

Rockin’ Oudjaar
Zaterdag 31 december - Aperitief om 19.00 uur

     RESERVEREN - 014 85 99 00 - welkom@deneyck.be - www.deneyck.be

Dansfeest met huis-dj



     RESERVEREN - 014 85 99 00 - welkom@deneyck.be - www.deneyck.be

Op het programmaOp het programma

Zondagrestaurant
8 & 22 januari 

Nieuwjaarsbrunch
15 januari

Sharing sunday
29 januari

Nieuwjaarsmenu
 zondag 1 januari

Tafelgarnituren, hapje & dagsoepje
bij het aperitief

-
Kies je voorgerecht:

Portobello | spinazie | gepocheerd ei
Rundscarpaccio | basilicum | parmezaan

Kaas- & garnaalkroketje | frisse salade
Scampi | lookboter

Kies je hoofdgerecht:
Snoekbaars | savooi | pancetta

Kalfsentrecote | choron | spruitjes | pont neuf
Filet pur | wintergroenten | 

bearnaise, peper- of champignonroom
-

Kies je dessert: 
Sabayon | wit wijnpeertje | bourbonijs

Dame blanche 
Chocolademousse

Kaasbordje (+ € 7,00)

Menu met zondagklassiekers & maandsuggestiesMenu met zondagklassiekers & maandsuggesties

Onze chef zorgt voor een creatief vegetarisch menu op verzoek

 Januari ‘23
€ 42,00



Nieuwjaarsmenu
Zondag 1 januari

van 12.00 tot 14.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur

Nieuwjaarsaperitief aangeboden door den Eyck 
met proevertje van de chef

-
Huisgerookte zalm | rollade van Noordzeekrab | avocado | ponzu

OF

3 x eend | vijg | porto | pecannoot
-

Knolseldervelouté | truffelolie | gebakken beukenzwam
-

Snoekbaars | gerookte paling | pastinaak | beurre blanc
OF

Traag gegaarde kalfsfilet pur | aardpeer |  
gekonfijte krieltjes | moutarde de Meaux

-
Wandeling langs de eerste zoete zonden van het jaar

Kindermenu

Feestelijke mini spiesjes
tomaat en mozzarella

meloen en ham 
wrap met gerookte zalm

-
Kervelsoepje | balletjes 

-
Gevuld gehaktbroodje | tomatensaus | aardappelfeesthoed

-
Smullen van het dessertbuffet

                       

Menu € 62,00 (incl. aperitief )
Suppl. aangepaste wijnen € 24,00 - Andere dranken naar verbruik

Kindermenu € 29,00
Dranken naar verbruik



 Februari ‘23

               RESERVEREN - 014 85 99 00 - welkom@deneyck.be - www.deneyck.be                        

Op het programmaOp het programma

Zondagrestaurant
5 & 19 februari

Valentijnbrunch
12 februari

Sharing sunday
26 februari

Cupido’s candlelight 
dinner & dance 
zaterdag 11 februari

Tafelgarnituren, hapje & dagsoepje
bij het aperitief

-
Kies je voorgerecht:

Gerookte paling | rode biet | mierikswortel
Rundscarpaccio | basilicum | parmezaan

Kaas- & garnaalkroketje | frisse salade
Scampi | lookboter

Kies je hoofdgerecht:
Zeewolf | mousseline | spinazie

Canette | pompoen | jus met kardemom
Filet pur | wintergroenten | 

bearnaise, peper- of champignonroom
-

Kies je dessert: 
Bavarois | peer | chocolade

Dame blanche 
Chocolademousse

Kaasbordje (+ € 7,00)

Menu met zondagklassiekers & maandsuggestiesMenu met zondagklassiekers & maandsuggesties

Onze chef zorgt voor een creatief vegetarisch menu op verzoek

€ 42,00



Cupido’s Candlelight Dinner & dance
zaterdag 11 februari - Aperitief om 19.00 uur

    Reservaties voor Cupido’s Dinner & Dance zijn pas definitief na ontvangst van een schriftelijke bevestiging en betaling van het volledige bedrag. 

Bubbles & Bites
Chorizo | Italiaanse ham  | Comté | olijf | gevulde peper | focaccia

Dip van gebrande paprika | houthakkersbrood
Bruschetta | coeur de boeuf 

Kroketje | scampi | red curry | citroenmayo
-

Stuck in the middle
Tataki | oosters gemarineerde zalm 

Mini wagyuburger | truffel
Quesadilla | zontomaat | cheddar

Simply the best
Skrei | parelcouscous | Toma’Dor

Taco | pulled chicken | guacamole
Holsteinrund | bearnaise | gegrilde groentjes | pont neuf

Frisse witloofsalade
-

The sweetest thing
Valentijnfantasie van de chef

Snoepertjes bij de koffie
-

Late night snack

Prijs all in € 84,00 (19.00 - 02.00 uur)
Incl. wijnen, bieren, waters, frisdranken, warme dranken

Romantisch met twee of gezellig met vrienden genieten van een heerlijk menu om te delenRomantisch met twee of gezellig met vrienden genieten van een heerlijk menu om te delen

Dansfeest met huis-dj



 Maart ‘23

                                  

Op het programmaOp het programma

Zondagrestaurant

5 & 12 maart

Lentebrunch

19 maart

Sharing sunday

26 maart

Menu met zondagklassiekers & maandsuggestiesMenu met zondagklassiekers & maandsuggesties

Tafelgarnituren, hapje & dagsoepje
bij het aperitief

-
Kies je voorgerecht:

Zalmtartaar | wasabimayo | zwarte sesam
Rundscarpaccio | basilicum | parmezaan

Kaas- & garnaalkroketje | frisse salade
Scampi | lookboter

Kies je hoofdgerecht:
Kabeljauw | saffraan | mosseltjes

Parelhoen | pastinaak | bospaddenstoel | gerookte jus
Filet pur | lentegroenten | 

bearnaise, peper- of champignonroom
-

Kies je dessert: 
Zandtaartje | karamel | chocolade | ijs

Dame blanche 
Chocolademousse

Kaasbordje (+ € 7,00)

Onze chef zorgt voor een creatief vegetarisch menu op verzoek

€ 42,00



            Afhalen: Vrijdag en zaterdag: 10.00 -17.00 uur - Zondag: 10.00-12.00 uur - Andere dagen en tijdstippen op aanvraag

 

 De Thuisgastronoom      Thuis culinair genieten zonder zorgen

Fijne Voorafjes
te bestellen voor minimum 6 personen

 Tafelhapjes € 4,00
 - Tapamix
 - Dips met grissini 
   
 Aperitiefhapjes (4 p.p.) € 9,50
 • Mini cocktail van zalm
 • Gerookte eend met rilette
 • Scampi in lookboter
 • Gemarineerde lamsbrochette

 

Sharing menu € 42,00
te bestellen voor minimum 6 personen

ook verkrijgbaar tijdens de feestdagen

Verfijnde charcuterieschotel
tapas | dips | crackers

-
Voorgerechtjes om te delen

gerookt vistrio | vitello tonato | rundscarpaccio
-

Soepje | pompoen | pastinaak
-

Feestelijke sharing tafel
scampi | pasta | diablo

gevulde kalkoenrollade | portojus
geroosterde groentjes | witloof | rozemarijnkrieltjes

-
Zoete afsluiters

bûche “Trio Chocola”
grootmoeders rijstpap | tiramisu met speculoos

Voor de kinderen voorzien wij graag 
een aangepast kindermenu



     

 

  feestmenu’s         De Thuisgastronoom  

Feestmenu
verkrijgbaar van 23 december tot 1 januari

Duo | huisgerookte zalm | Noordzeekrab 
OF

3 x eend | vijg | porto | pecannoot
-

Soepje van pompoen | pastinaak | pancetta
-

Kabeljauw | spinazie | witte wijn | 
mosterd | zwarte olijfcrumble

OF

Parelhoensuprême forestière | truffeljus |  
knolselder | gratin met eekhoorntjesbrood

-
Feestdessert | chocolade | rood fruit

€ 42,00

Kinderfeestmenu

Feestelijke mini spiesjes
tomaat en mozzarella

meloen en ham 
wrap met gerookte zalm

-
Kervelsoepje met balletjes

-
Gehaktbroodje | tomatensaus | 

aardappelfeesthoed
-

Feestdessert

€ 19,00

Onze koude voorgerechten en desserts worden gepresenteerd op stijlvol porselein. 
Dit servies mag je houden, je hoeft het niet terug te brengen!

Praktisch

Bestellen kan tot 1 week op voorhand 
- telefonisch: 014 85 99 00

- via mail: welkom@deneyck.be 

Vermeld duidelijk de gewenste afhaaldatum
en de aantallen vis of vlees per gang  

voor het feestmenu.
Wij bevestigen steeds met een bestelbon.

Afhalen op feestdagen kan
op 24 en 31 december 
van 09.30 tot 16.00 uur 

op 25 en 26 december en 1 januari  
van 09.00 tot 11.00 uur

Betaling bij afhalen enkel met de bankkaart



               Gelieve ten laatste 1 week op voorhand te bestellen                                     www.deneyck.be 

 

 De Thuisgastronoom      

Koud Buffet € 29,50
te bestellen voor minimum 10 personen

ook verkrijgbaar tijdens de feestdagen

Gepocheerde zalm belle vue 
Tomaat met garnaaltjes

Gevuld eitje met salade van rivierkreeft 
Gerookte heilbot, zalm en forel

Kippenboutjes met mangochutney - Italiaanse ham met meloen 
Vitello tonato - Klassieke rundscarpaccio

Wildpastei met uienkonfijt

Groenten en sauzen € 6,50 
te bestellen voor minimum 8 personen

Ruime variatie van kleurrijke koude groentjes en salades
met sausjes en dressing

Broodjesassortiment met hoeveboter € 0,40 per stuk

Dessertbuffet € 9,50 (4 p.p.)
te bestellen voor minimum 10 personen

Trio van chocolademousse - tiramisu met speculaas
vruchtenbavarois - miserable

cheesecake met karamel en chocolade - mini brownie met noten

Op verzoek voorzien wij graag ook 
verse vruchtensalade en op te warmen chocoladesaus 

(suppl. € 4,00)

Wijnen
prijzen per fles

Witte wijn: Octerra Chardonnay Viognier - Pays d’Oc    € 8,00
Rosé wijn: Louis Eschenauer Cinsault - Pays d’Oc € 8,00 
Rode wijn: Ch. La Rose Belair - Bordeaux Superieur        € 8,00 
Cava: Masia de la Luz Brut                                                     € 9,50
Champagne: H. Mandois Brut                                                 € 24,50Het koud buffet wordt mooi geschikt

op verzorgde wegwerpschotels



Ervaar tijdloze klasse
den Eyck 

Houtum 39 - 2460 Kasterlee
014 85 99 00

welkom@deneyck.be
www.deneyck.be

Ontdek ook het aanbod van onze collega’s bij eTien op 
www.e-tien.be


