Om te starten
Huisbereide kaaskroketten / mesclun salade / kerstomaatjes
€ 10
Gegrilde Argentijnse gamba met citroen & tuinkruiden
€ 18
Scampi look & tomaat / babyspinazie
€ 15
Soep van de week
Zie suggestiebord
Salade van de week
Zie suggestiebord
Fingerfood
Zie suggestiebord
Alle voorgerechten zijn eveneens te verkrijgen als hoofdgerecht
+€5
Keuze uit verse frietjes met mayonaise / kroketjes / pasta / brood /gepofte aardappel

Hoofdgerechten
Steak “wit blauw +-250gram”
Gegrilde rundsentrecote +-400 gram
Hoevekipfilet

€17
€19
€11

Bijgerechtjes
Keuze uit verse frietjes met mayonaise / kroketjes / gepofte aardappel / pasta / brood
Gemengde salade (meclun / tomaat / wortel / komkommer )
Gemengde warme seizoensgroenten
Sauzen: peperroomsaus / champignonsaus / béarnaise

Inbegrepen
€4
€5
€3

Italiaanse steak tartaar (pesto & gekonfijte tomaatjes) / rucola / frietjes
€ 19
Black Angus beef burger (200 gram)/ cheddar/ tomaat/ ui-ringen/ salade/ spicy wedges
€ 16
Ribbetjes / chutney van ananas / gepofte aardappel / chimichuri saus
€ 18
Pasta van de week
Zie suggestiebord
Oven gegaarde Schotse zalm / zuiderse groenten / paella rijst
€ 25

Zeeuwse mosselen Prins & Dingemanse (+-1250 gram)
Zie suggestiebord
Verse frietjes met mayonaise en mosselsaus
Natuur / witte wijn / met look / look en room / oude geuze boon /
Thaise curry en kokos (pikant) / kleine portie (+- 750 gram)

Heeft u allergieën of intoleranties? Laat het ons zeker weten.

Kids Only
Gepaneerde kip / appelmoes / frietjes
Ballekes in tomatensaus / frietjes
Cappellini bolognaise
Kidssteak / frietjes / saus naar keuze

€7
€7
€7
€ 14

Snelle hap
Cappellini bolognaise (normaal / groot)
Zonnebroodje / geitenkaas / krokante ham / frisse salade
Pad Thai met kip, scampi of vegetarisch
Belgische weeksuggestie
Wrap met gerookte zalm en kruidenkaas (koud) (+frietjes: +€ 2.5)
Wrap met kip en salsa (warm)
(+frietjes: +€ 2.5)

€ 9 / 11
€7
€ 14
Zie suggestiebord
€6
€6

Zoet
Warme appeltaart

(+vanille ijs: +€ 1.50/bol)

€5

Sabayon met Kriek Boon v/h vat en roomijs

€6

Chocolade brownie taart / rood fruit / vanille ijs

€6

Huisbereid roomijs, stel je eigen coupe samen:
Smaken: vanille / chocolade / straciatella / smaak van de week

€ 1.5 / bol

Supplementen: warme chocoladesaus / slagroom / bresilienne / vers fruit
Dame blanche

(met slagroom +1€)

€5

Banana split

(met slagroom +1€)

€6

Coupe aardbei

(met slagroom +1€)

€ 6,5

Verwenbordje met huisbereide zoetigheden

€5

Café glacé (koffie + vanille ijs)

€ 3.5
Heeft u allergieën of intoleranties? Laat het ons zeker weten.

