DÉJEUNER

PLATS DE VIANDE

TOT 17.00

Croque Monsieur met ham en kaas		

Vaesharteltburger rund- of lamsvlees op brioche brood met
rode uiencompote, bbq-saus en cheddarkaas met frites

15,50

9,50

Zuurvlees regionale runderstoof geserveerd met		
appelcompote, frites en salade

15,50

Broodje gerookte zalm meergranen-/pompoenzuurdesembrood 9,50
met limoencreme, zoetzure groenten en cherry tomaat

Flat Iron steak met roseval aardappels, asperges,		
champignons en truffelsaus

25,50

8,50

Bourgondische runderkroketten met brood, salade, mosterd 10,50
Uitsmijter met ham en/of kaas en salade		

Broodje BLT brioche brood met coeur de boeuf, spek,
little gem sla en samoeraisaus

7,50

Steak tartaar (180 gr) à la minute gemaakt met eidooier, 25,50
zwarte knoflookmayonaise en augurk

Vaesharteltburger rund- of lamsvlees op brioche brood met
rode uicompote, bbq-saus en cheddarkaas (frites: +3 euro)

12,50

Eendenborst op de huid gebakken met witlof, wortelcréme,
port-truffel jus en roseval aardappelen

ENTRÉES

22,50

PLATS DE POISSON

Broodplankje met tapenade, aïoli en olijfolie		 6,50
Bisque met garnalen				9,50
Knoflooksoep met chorizo en limoenolie 		

6,50

Steak tartaar à la minute gemaakt met eidooier,
zwarte knoflookmayonaise en augurk

13,50

Vis trio tonijn- en forelsalade, gerookte zalm,		
zuurdesembrood en zoetzure groentjes

12,50

MENU DU CHEF
Drie-gangenmenu 28,50 p.p.

Tagliatelle met gegrilde tonijn, garnalen en sereh		
21,50
Dorade met kruiden mousseline, paprika-Hollandaise en paksoy 18,50

PÂTISSERIES
Coupe karamel witte chocolade, dolce de lecce 		
en macaron

8,50

Eton mess van cheesecake, rood fruitcompote, 		
merengue, vanille-ijs en pistache

8,50

Choco soufflé met vanillecréme en mangosorbet		

7,50

Kaasplank met Franse kazen, brood en stroop		
Kaasplank als onderdeel van het menu? +4,00

11,50

Dagelijks wisselende vlaai van lokale 			
Patisserie Lemmens

4,00

SALADES
				
					

klein | GROOT

Caesar salade met gemarineerde kipfilet, spek,
Parmezaan, ansjovis en croutons

11,50 | 15,50

Tonijn salade met tonijnsalade, garnalen,
olijven, cherrytomaatjes en citroenmayonaise

11,50 | 15,50

Allergisch of liever geen ...? Laat het ons weten!

