VOORGERECHTEN
Soepje van garnalen

€ 16,95

Escargots in groene kruidenboter

€ 15,50

�

HAPJES
Om te delen met zijn tweeën of als voorgerechtje
Iberische schouderham

€ 22,95

Mergpijpje (1 st / 2 st)
in de oven met dikke toast

€ 10,95 / € 15,95

Varkensrilettes met augurk en zilverui

€ 9,50

€ 11,95 / € 17,95

Smeuïge geitenkaas
Met lente-ui

€ 9,00

Garnaalkroketten (1 st / 2 st)
Echt zelf gemaakt met verse garnalen
Rundscarpaccio van Black Angus

€ 16,95

Bordje Cézar
€ 19,95
Iberische schouderham, varkensrillettes en smeuïge geitenkaas

Risotto Carnaroli
met boschampignons en parmezan

€ 15,95

Gefrituurde visreepjes met verse tartaarsaus

€ 12,50

VIS
Gebakken roggenvleugel met kappertjes en puree

€ 25,95

Zeebaars met trostomaatjes in de oven en puree

€ 24,95

Garnaalkroketten
echt zelf gemaakt, met verse garnalen, sla en frietjes

2 stuks: € 21,95
3 stuks: € 27,50

VLEES

LUNCH
Elke middag
wekelijks wijzigend
Hoofdgerecht
€ 16,50
Met soep
+ € 1,50

Vol-au-Vent met sla en frietjes

€ 22,95

Vol-au-Vent met kalfszwezerik, sla en frietjes

€ 28,95

Gehaktballen in tomatensaus met puree

€ 19,95

Vlaamse stoverij in Straffe Hendrik Quadruppel, sla en frietjes

€ 22,95

Steak Tartaar met de hand gesneden en in de zaal bereid

€ 23,95

Ierse Bavette / Flankbiefstuk met sla en frietjes (enkel bleu of saignant)*

€ 24,95

Wexford Prime Côte à l’Os voor 1 persoon (± 500 g) met sla en frietjes*

€ 35,95

Aberdeen Picanha met sla en frietjes*

€ 29,95

Entrecôte Grainfed Angus met sla en frietjes*

€ 29,95

Kalfszwezerikken warme groentjes, puree en portosaus

€ 38,00

* Saus naar keuze: béarnaise, peper, champignons, roquefort
Indien u een voorkeur hebt voor frietjes, kroketjes, puree, gebakken krielaardappeltjes of
slaatje ipv aardappel, laat het ons bij de bestelling weten.
Extra warme groenten

VEGGIE
Risotto Carnaroli met boschampignons en parmezan
€ 9,50

Dame Noire
Chocoladeijs met warme chocoladesaus en slagroom

€ 9,50

Crème Brulée

€ 8,50

Chocolademousse

€ 8,50

Citroensorbet

€ 8,50

Sorbet Kolonel citroensorbet met ijskoude vodka

€ 14,00

Kaasplankje
Met chutney van mango en toast met noten en rozijnen

€ 14,00

•

Dame Blanche
Vanilleijs met warme chocoladesaus en slagroom

€ 20,95

Vraag naar onze
groepsformules!

Al onze gerechten kunnen sporen van allergenen bevatten. Vraag info aan onze medewerkers.

•

NAGERECHTEN

€ 5,00

