LUNCHBROODJES

VOORGERECHTEN

(tot 17u !!)

• Meergranenbol met:

- Beenhesp
- Parmaham
- Jonge kaas (smos) (V)
- Beenhesp, jonge kaas
- Veggie (V)
- Gerookte zalm

8,00
9,50
8,00
9,50
8,00
9,50

• Houthakkersbrood (warm uit de oven) met:
- Geitenkaas en grotchampignons
- Brie, honing en gebakken spek

12,50
12,50

• Panini met:
- Tomaat, mozzarella, pesto uit de oven (V)
- Warme gehaktbal, extra gevulde bbq-saus

12,50
12,50

• Warme toast met grotchampignons
op bourgondische wijze (V)

12,50

• Extra belegde boterham met filet américain
en zijn garnituur

12,50

Deze broodjes worden geserveerd
met een eigentijdse saladegarnituur

KROKANTE CROQUES
• Croque:
- Uit het vuistje
- Monsieur (kaas & ham)
- Madame (kaas, ham, 2 spiegeleieren)
- Hawai (kaas, ham, ananas)
- Bolognaise (kaas, ham, bolognaisesaus)
- Vidé (kaas, ham, vidévulling)

7,00
9,50
11,00
11,00
12,00
13,50

KINDERMENU (tot 12 jaar)

• Artisanale kaaskroketten (V)

12,00

• Filet van hoevekip op grootmoeders wijze

18,50

• Kleine spaghetti

• Artisanale garnaalkroketten

14,00

• Stoofvlees van ’t huis met Tongerlo bier

17,50

• Kleine vidé, sla en frietjes

10,50

• Duo van garnaal- en kaaskroket

13,00

• Koninginnehapje

17,50

• Kipspiesje, appelmoes en frietjes

10,00

• Tomaat-Mozzarella (V)

13,50

• Carpacio van rund

14,00

• Huisgemarineerde “Spare-ribs”
met bbq-saus of pikante chilisaus

20,00

• Gegratineerde scampi’s (6 st) uit de oven

14,50

• Ierse Rumsteak geserveerd met peper-,
champignonroomsaus of natuursaus uit de pan

24,50

• Ierse Rumsteak geserveerd met
gebakken champignons

26,00

Al onze voorgerechten worden geserveerd
met een aangepaste garnituur en brood

Al onze warme gerechten worden geserveerd met frietjes,
kroketjes of puree en een aangepaste saladegarnituur

WOK
• Wok “Surf en Turf” met hoevekip & scampi’s,
wokgroentjes, thais currysausje en fettucini

20,50

PASTA’S
• Spaghetti Bolognaise klein

9,50

• Spaghetti Bolognaise groot

12,50

• Linguini met beenham en een
parmezaanse crèmesaus

13,50

• Huisbereide lasagna

BAKWIJZE:
Bleu/rauw: rauw vanbinnen (rauw maar wel warm)
Saignant/halfrauw: kort gebakken (bloederig en sappig)
à Point/medium: half doorbakken (niet meer bloederig
maar wel nog sappig)
Bien cuit: doorbakken (binnenzijde is droog)

VISGERECHTEN

15,50

• Duo van kabeljauw- en zalmfilet
met een prei-roomsausje

24,50

17,50

• Gegratineerde visschotel
met diverse soorten vis

21,50

• Fijne lintpasta met reuzescampi’s en
een pestoroomsausje

19,50

• Reuze scampi’s, ragout van zuiderse groentjes
en een tomaat-basilicumsausje

21,50

• Extra gevulde huisbereide groentenlasagna (V)

15,00

• Penne Rigate met spekjes, champignons en
een pittige paprika-tomatensaus

• Spaghetti met stukjes hoevekip,
tomaat-basilicumsaus en parmezaanse kaas

Al deze croques worden geserveerd met een
aangepaste saladegarnituur

VLEESGERECHTEN

16,00

Al deze gerechten worden geserveerd met frietjes,
kroketjes of puree en een aangepaste garnituur

SALADES

SOEPEN

Supplementen:

• Salade met gerookte hoevekip

18,50

9,50

• Frikandel met frietjes

7,50

• Bitterballen (5 st) met frietjes

7,50

• Kinderpannenkoek (tussen 14u & 18u)

4,50

• Croque uit het vuistje + sausjes

7,00

• Kinderijsje

4,00

DESSERTS
• Chocolademoelleux, ijs, slagroom

8,50

• Wafels
- Met suiker
- Met ijs (1 bolletje)
- Met vers fruit

5,20
6,40
8,20

• Pannenkoek (2 stuks – tussen 14u en 18u)
- Met siroop, witte of bruine suiker
- Met ijs (2 bolletjes)
- Met vers fruit

6,00
8,00
8,50

Supplement
- ijs (1 bolletje)
- slagroom
- chocolade saus

1,20
1,20
1,20

• Coupe “Dame Blanche”
met warme chocoladesaus

6,50

• Coupe “Vers fruit”

8,50

• Coupe “De Brasserie”
met crème van hazelnoot en vanille-ijs

9,00

BORRELHAPJES

• Dagsoep

6,00

- Aardappelgerecht

3,50

• Salade met scampi’s en spekjes

19,50

• Bitterballen (10 st)

• Ouderwetse tomatensoep

6,00

- Salade

3,50

• Salade met geitenkaas (V)

18,50

• Salade op Griekse wijze (V)

18,50

• Plankje met diverse soorten
charcuterie, kaas, enz.

14,50

• Salade met gerookte zalm

19,50

• Borrelhapjes uit de frituur met 3 sausjes

13,50

• Gebakken kibbeling met look- en tartaarsaus

12,50

Soepen worden geserveerd met brood & boter

(V) Vegetarisch
Gelieve steeds te melden bij elke bestelling of wij rekening
moeten houden met bepaalde allergieën.

(V) Vegetarisch
Gelieve uw keuze te beperken tot vier verschillende
gerechten vanaf acht personen. Dank u.

Al onze salades worden geserveerd als een
maaltijdsalade, aangepaste dressing en brood
(V) Vegetarisch

• Portie kaas net even anders

8,00

7,50

