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Restaurant Carpe Diem bestaat reeds 29 jaar en is een vaste 
waarde in het Meetjesland. Het restaurant wordt uitgebaat 

door Alex Vermeire en echtgenote Anja Claeys.

Sinds december 2018 werd Carpe Diem uitgebreid met een 
nieuw gedeelte om nog beter te kunnen voldoen aan de 

wensen van onze klanten: Barneys. Naast restaurant bieden 
we hier ook overnachtingen aan in ons Barneys House.

Bij ons kan je terecht voor feesten, kleine gezelschappen of 
een gezellig diner onder vrienden. In de zomer kan u genieten 

op ons zonnig terras.

Welkom!

BARNEYS BY CARPE DIEM

Alex en Anja



BARNEYS BY CARPE DIEM

• Privé zaal met apart terras 
plaats tot 60 personen

• Restaurant  
plaats tot 40 personen

• Barneys  
plaats tot 40 personen

• Barneys wing                  
plaats tot 25 personen

• Barneys terras  
plaats tot 36 personen

• Barneys House  
plaats tot 6 personen



NIEUWJAARSMENU 01/01/'22 - 30/01/'22

Cava met crème van framboos, amuse

Wortelsoepje met komijn, butternut en sechuanpeper

Pieterman, spitskool, gerookte paling en dashi

Sorbet van Champagne met lychee

Filet van hertenkalf, veenbessen, boerenkool met kastanje

Belgische appel, kaneel,
vanille en koude sabayon met calvados

Koffie en mignardises

Incl. aperitief, wijnen/frisdranken t.e.m.
hoofdgerecht en koffie aan €70 p.p.

Menu per tafel te nemen a.u.b.

Nieuwjaarsdag enkel menu verkrijgbaar

VALENTIJNSMENU 01/02/'22 - 06/03/'22

Cava met likeur van rozen, amuse

Oosters soepje, lotuswortel en noedels

Gegrilde langoust, rode curry en puntpaprika

Sorbet van passie

Supreme van parelhoen met zwarte truffel, pancetta, 
pastinaak en “fine champagne” saus

Ruby chocolade, donkere brownie, cuberdon en framboos

Koffie en mignardises

Incl. aperitief, wijnen/frisdranken t.e.m.
hoofdgerecht en koffie aan €70 p.p.

Menu per tafel - Valentijnsavond enkel menu verkrijgbaar

Gesloten van 03/02 t.e.m. 06/02



LENTEKRIEBELS 07/03/'22 - 01/05/'22

Cava met crème van pêche de vigne, amuse

Soep van jonge bloemkool, kruidencouscous

Noordzeetong, venkel, ricard

Sorbet van ananas met ananassalie 

Nieuw-Zeelands lam, voorjaarsgroentjes, 
Zoete cevenne ui, crème van wortel

Chocolade, mango, passie, zoete popcorn

Koffie en mignardises

Incl. aperitief, wijnen/frisdranken t.e.m.
Hoofdgerecht en koffie aan €70 p.p.

Menu per tafel te nemen a.u.b.

Gesloten van 24/03 t.e.m. 10/04

ASPERGEMENU 02/05/'22 - 05/06/'22

Apero met vlierbloesem, amuse

Crème van asperges met shiitake en daslook

Krokant gebakken zalm, gewokte asperges 
mousseline met vadouvan

Sorbet van Granni Smith en appelmunt

 Belgische entrecote, jus met asperges 
oude sherry “Pedro Ximenez”, krieltjes met groene kruiden

Belgische aardbeien “pavlova”, limoen, munt

Koffie en mignardises

Incl. aperitief, wijnen/frisdranken t.e.m.
hoofdgerecht en koffie aan €70 p.p.

Menu per tafel te nemen a.u.b.



ZOMERKRIEBELS 06/06/'22 -06/07/'22

Mojito royale, amuse

Soep van tomaat, Italiaanse kruiden

Tarbot, scampi en groene curry

Sorbet van roze pompelmoes

Kalfsmedaillon,wortel uit volle grond 
oesterzwam en sausje met Madeira

Cheesecake, abrikoos, speculoos, ijs van bruine boter

Koffie en mignardises

Incl. aperitief, wijnen/frisdranken t.e.m.
Hoofdgerecht en koffie aan €70 p.p.

Menu per tafel te nemen a.u.b.

Gesloten van 07/07 t.e.m. 24/07

VAKANTIEMENU 25/07/'22 - 04/09/'22

Bellini maison, amuse

Waterkerssoep met gebakken  coquille

Brioche met gerookte rib eye, 
truffelmayonaise, en Tête de Moine

Sorbet van lychee en framboos

 Filet pur uit de “Josper”, barolosaus 
gegrilde groentjes

Rabarber, mascarpone 
toetsen van rood fruit en citroenverbena

Koffie en mignardises

Incl. aperitief, wijnen/frisdranken t.e.m.
hoofdgerecht en koffie aan €70 p.p.

Menu per tafel te nemen a.u.b.

Geniet van ons assortimentGeniet van ons assortiment
huisbereide tapashuisbereide tapas



NAZOMERMENU 05/09/'22 - 09/10/'22

Cava met crème van mirabelle, amuse

Soep van zoete aardappel, maïs, gerookte lomo

Open ravioli met kreeft, zeeduivel 
jus van strandkrab, chorizo

Sorbet van  rabarber 

Medaillon van Ibericohaasje, duxelle van 
kastanjechampignons, Passendaele kaas, 

sausje met bourbon whisky

Pistache, witte chocolade, citroen, gepofte rijst met curry

Koffie en mignardises

Incl. aperitief, wijnen/frisdranken t.e.m.
hoofdgerecht en koffie aan €70 p.p.

Menu per tafel te nemen a.u.b.

WILDMENU 10/10/'22 - 04/12/'22

Cava met crème van braambes, amuse

Pastinaaksoep met garam masala

 Coquille, butternut en gelakt buikspek

Sorbet van sinaas en bergamot

Trio van wild met bijhorende wintergarnituur 
en amandelkroketjes

Crème brûlée, cassis, marsepein, geflambeerde biscuit

Koffie en mignardises

Incl. aperitief, wijnen/frisdranken t.e.m.
hoofdgerecht en koffie aan €70 p.p.

Menu per tafel te nemen a.u.b.

Gesloten van 27/10 t.e.m. 13/11



Je kan in Barneys en in Carpe 
Diem heerlijk genieten van onze 
degustatiemenu of kiezen voor 
onze à la carte gerechten uit de 
“Josper”.

"JOSPER"
De "Josper" grilloven is een 
gesloten Spaanse barbecue die 
voor 100% werkt met natuurlijke 
kolen gerecycleerd uit olijfpitten 
of houtskool. Al onze gerechten 
worden bereid in de Josper en 
krijgen hierdoor een heerlijke 
authentieke toets mee die u zal 
zien en ruiken maar vooral ook 
proeven!

KERSTMENU 05/12/'22 - 25/12/'22

Cava met likeur van bosaardbei en cranberry

Velouté met boschampignons en topinambour

Zeebaars “Asian style”, aubergine, miso

Sorbet van citroen en verbena

Gegrilde medaillon van fazant, kweepeer 
pistache en gekonfijte pruim

Bittere chocolade, sinaas, kumquat, toetsen van “five spices”

Koffie en mignardises

Incl. aperitief, wijnen/frisdranken t.e.m.
Hoofdgerecht en koffie aan €70 p.p.

Menu per tafel te nemen a.u.b.

Kerstavond en Kerstdag enkel menu verkrijgbaar
Gesloten van 26/12 t.e.m. 31/12

NIEUWJAARMENU 2023

Cava met likeur van cranberry en framboos

Soep van butternut met kokos, vermicelli en koriander

Kabeljauwhaasje met graanmosterd van Meaux 
krokantje van Belgische kazen

Sorbet van cassis en veenbes

Chateaubriand, pastinaak, winterpeen en schorseneer 
zachte Portosaus met morieljes

Peer, nougat de Montelimar hazelnoot en gezouten karamel

Koffie en mignardises

Incl. aperitief, wijnen/frisdranken t.e.m.
Hoofdgerecht en koffie aan €70 p.p.

Menu per tafel te nemen a.u.b.

Nieuwjaarsdag enkel menu verkrijgbaar



tweepersoonskamer met dubbel bed, tv, 
airco, balkon en elektrische zonwering

kamer voor 2 x 1 persoon of 2 personen

zitkamer met slaapsofa, digitale tv, WiFi, 
airco, parket en elektrische zonwering

badkamer met regendouche en haardroger

toilet

ACCOMMODATIE

open keuken met vaatwas, frigo, diepvries, 
combi-oven, Nespresso en Dolce Gusto

terras met tuinmeubilair

koffiezet, keukenmateriaal, glazen,
servies en eettafel voor 6 personen

fietsbox met slot voor 4 fietsen

parkeerplaatsen



INBEGREPEN IN DE LOGIES

• Badjas

• Badlinnen

• Opgemaakte bedden

• Keukenlinnen

• WiFi

• Elektriciteit en water

• Verwarming

Het ontbijt is niet inbegrepen in de logies.

Huisdieren zijn niet toegelaten.



ARRANGEMENTEN

LOGIES
Één overnachting voor 2 personen: €130
Één overnachting voor 4 personen: €180
Één overnachting voor 6 personen: €220 

WEEKEND
Vanaf vrijdag 16u tot en met zondag 12u:
2 personen €250  4 personen €300  6 personen €350

Vanaf vrijdag 16u tot en met maandag 10u:
2 personen €300  4 personen €350  6 personen €400

MIDWEEK
Vanaf maandag 14u tot en met vrijdag 10u:
2 personen €400  4 personen €450  6 personen €500

WEEK
Vanaf maandag 14u tot en met maandag 10u:
2 personen €650  4 personen €700  6 personen €750

BARNEYS ARRANGEMENT
Één overnachting met degustatiemenu in restaurant 
en een fles gekoelde cava bij aankomst:
2 personen €270  4 personen €460  6 personen €640

Extra’s mogelijk: Champagne, fruitmand, 
ontbijtmand (€20 p.p. - op voorhand te bestellen), ...

Reservaties voor Barneys House via
info@restaurant-carpediem.be
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Dorpsstraat 145/147
9980 Sint-Laureins

info@restaurant-carpediem.be
www.restaurant-carpediem.be
+329 379 97 01 

RESERVEREN
Reserveren voor het restaurant kan via
www.restaurant-carpediem.be, je ontvangt een 
bevestiging als je reservatie aanvaard is.

OPENINGSUREN
Donderdag tot en met zondag:
vanaf 12u - 15.00u & van 18.00u - 22.00u
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Ontdek ons Ontdek ons 
ruim aanbod ruim aanbod 

whiskywhisky




