
In samenwerking met:

Eet smakelijk Eet smakelijk !!

WELKOM

Wij heten u welkom aan boord van uw Air Belgium-vlucht.

Ons team deelt graag met u de “smaak van België”  
tijdens een culinaire reis, met de grootste zorg voor  
u bereid en geserveerd.

Een goede maaltijd bereiden is vooral het selecteren van 
hoogwaardige ingrediënten, het proeven van  
verse producten van onze lokale markten, het doorkruisen 
van de wijngaarden van onze oudste steden  
en het bezoeken van de vismarkten aan onze kusten.

We willen ervoor zorgen dat u het beste van België proeft.

Door onze passie voor België en haar authenticiteit  
met u te delen, hopen we u te inspirerenen natuurlijk...  
in de watten leggen.

BUSINESS CLASS MENU 
OUTBOUND



DINER

VOORGERECHT

Rosbief op lage temperatuur 
Flinterdunne schijfjes rosbief gebakken  
op lage temperatuur, op smaak  
gebrachte Sucrine salade en Natura 
truffelmayonnaise

Of

Gerookte forelfilet
Gerookte forelfilet Mathonet vergezeld  
van een komkommerbrunoise, Belgische spelt 
op smaak gebracht met mierikswortel

HOOFDGERECHT

Mechelse Koekoek  
& Brusselse champignons
Geroosterde koekoekfilet, lentegroentjes  
en smeuïge aardappeltjes

Of

Balletjes van Samber en Maas
Rundsballetjes in getomateerde dragonsaus 
vergezeld van een heerlijke aardappelpuree 
met bieslook

Of 

Gegrilde forelfilets
Forel op het vel gebakken, gestoofde 
primeurgroentjes, einkorn gekookt  
in bouillon vergezeld van citroentijmsaus

DESSERT

Trio van nagerechtjes

ONTBIJT

Ontbijtkoeken, platte kaas met granola en vers fruit

&

Omelet natuur

Of 

Wentelteefje

DRANKEN

Kies uit een waaier van alcoholische  
dranken, heerlijke Belgische bieren en rijke  
of fruitige Belgische wijnen.

SCHUIMWIJN

Vignoble des Agaises
Ruffus

WITTE WIJNEN

Château de Bioul
Batte de la Reine 2019

Genoels-Elderen  
Chardonnay Bleu 2018

Grafé Lecocq
Pouilly Fumé 2020

RODE WIJNEN

Château Bon Baron
Pinot Noir 2015

Grafé Lecocq
Signargues Bio 2019

Grafé Lecocq
Saint-Amour 2018

CHAMPAGNE 

Grafé Lecocq
Benoit Cocteaux Or Blanc

BELGISCHE BIEREN 

Duvel Moortgat
Duvel

Curcu Beer
Curcu blond

ALCOHOLISCHE DRANKEN

Wij bieden u aan boord een ruime keuze 
aan likeuren, aperitieven en sterke dranken 
waaronder specialiteiten uit de Antillen  
en België.

«OSAN»

Ontdek deze artisanale Belgische drank  
op basis van planten en bloemen bij uw 
gerecht (alcoholvrij). 
De ontwerper is chef Sang Hoon Degeimbre 
van het restaurant L’Air du Temps.

KOFFIE & THEE


