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Aperitiefhapjes

secreto 07 de laet & van haver (100gr)
Ibérico cebo de Campo 28m+ (100gr)
loempia’s 6 st zoetzure dip 
nobashi garnaal in panko met tartaarsaus  
patatas bravas 
breugel plank 

20.00
17.50
12.00
14.00
 8.00
28.00

3 gangen keuzemenu
sashimi tonijn

of
mosselen curry en kokosmelk

***
gebakken zalm met Spaanse rijst

of
entrecote wit-blauw

(bearnaise, champignon en peper) 
sla, tomaat/ verse friet

***
espuma crema Catalana,

bosvruchten

€ 50.00

Kindergerechten
kaaskroketten 1st/2st 
garnaalkroketten 1st/2st 
frikandel 2st 
spaghetti bolognaise
kipfilet 
vlaamse stoverij 
mals biefstuk 
bijzet bordje

8.00/17.00
10.00/19.00

12.00
14.00
18.00
18.00
19.00
4.00

Dessert
dame blanche
chocolademousse 
espuma creme Catalana, bosvruchten 
citroentaartje, meringue Italienne 
trio van sorbet
moelleux van chocolade, gezouten 
karamelijs 
kinderijsje

9.00
8.50
10.00
9.00
9.50

10.00

5.00

- Deze gerechten worden met frieten
geserveerd en appelmoes

Voorgerechten
sashimi tonijn krokante lentegroentjes/sushi rijst/soja/sesam 
rundscarpaccio tomaat/rucola/parmesan/broodkrokant/balsamico vinaigrette  
mosselen gele curry en kokosmelk
gamba’s met lookboter in de oven 
kaaskroketten(2 stuks)-(3 stuks) 
garnaalkroketten (2 stuks)-(3stuks) 

19.00
19.00
19.00
23.00

17.00/24.00
19.00/27.00

Hoofdgerechten
zeewolf kasteelaardappel/jus van bouillabaisse/jonge wortel/doperwten/bimi
gebakken zalm Spaanse rijst/paprika/erwten/ui/groene asperges
gamba’s met lookboter in de oven 
zeetong in hoeveboter/ sla, tomaat 
salade geitenkaas spek/appel/honing 
salade krokante kip aardappel/ansjovis/ui/pittige aioli
spaghetti bolognaise 
Siciliaanse pasta amandel pesto /burrata/pancetta/tijgergarnaal 
Siciliaanse pasta amandel pesto/burrata/groene asperge en peultjes
vol-au-vent  ‘klassiek’ 
vlaamse stoverij van varkenswangen 
paardenkraai met sjalotten en hoeveboter 
rundstournedos ‘wit-blauw’ met saus naar keuze 
entrecôte ‘wit-blauw’ 300gr 
côte à l’os ‘wit-blauw (1,2kg) voor 2p. met saus naar keuze 

(bearnaise, champignon, peper) sla, tomaat/verse friet

29.00
28.00
33.00
35.00
24.00
26.00
21.00
28.00
24.00
26.00
27.00
28.00
28.00
31.00
68.00

vraag om de allergieënlijst aan de zaalmedewerkers

€ 21.00 lunch woensdag-,donderdag-en vrijdagmiddag 

Het menu serveren wij telkens voor het volledige 
gezelschap van uw tafel. Wijzigingen in het menu 
zijn niet mogelijk.

Om 23u ronden wij graag af, zodat we de volgende 
dag onze gasten fris kunnen dienen. 

Gelieve aan de kaart max. 6 verschillende 
hoofdgerechten te kiezen per tafel


