Alle gerechten die op de kaart staan kunnen afgehaald worden.
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Aperitieven

Alcoholvrije dranken

Aperitief maison (zoet) 7,00
Martini rood of wit 5,50
Pineau des charentes 5,50
Sherry 5,50
Porto wit of rood 6,00
Campari orange 7,00
Safari orange 7,00
Pisan ambon orange 7,00
Gancia orange/schweppes 7,00
Passoa orange 7,00
Ricard 7,00
Kirr 7,00 / Kirr royal 11,00
Picon puur 5,50 / picon plus 8,00
Glas cava 6,50 / fles 29,90

Jupiler 2,50
Leffe blond 4,00
Aperitief maison 5,50
Finley Mojito 5,50
Seedlip gin 12,90

Rum

Frisdrank

Appleton estate jamaica rum 12 yrs 9,00
Ron de jeremy 8 yrs 9,00
Bacardi reserva (wit of bruin) 9,00
Havana club cuba (wit of bruin) 9,00
Ron barcelo dominicano 9,00
Don papa 9,00
Arcane 9,00

Cola, cola light, cola zero,
fanta lemon zero, fanta 2,50
Ice tea, fruitsap, fristi, chocomelk 2,50
Vers fruitsap 5,00
Bruis/plat water 2,50
Bruis/plat 70cl 7,00
Schweppes 2,50

Gin (incl. fever tree en botanicals)

Bieren

Eigen gin!!! (wetteren, fris en citrus)13,00
Beefeater (Engeland neutraal en zachte) 12,00
6 Moments green (Belgie, frisse, florale gin) 14,90
Copperhead (Belgisch, citrus en kruiden) 15,00
Gin Sea (Spaanse , fruitige en kruidige gin) 13,90
Tanquray rangpur (Engeland, met limoen) 13,90
Bombay Sapphire (Engeland, citroengras) 13,90
Broken heart (Nieuw Zeeland, frisse gin) 14,90
Gorden gin (Engeland, droge gin, citrustonen) 12,00

Hendrickx gin (Schotland, florale gin) 13,90

Monkey 47 (Duitsland, citrus en kruidige gin) 15,90

Jupiler 2,50
Leffe blond/bruin 4,50
Orval 6,00
Lindemans kriek 5,00
Rochefort 8° / 10° 5,00
Westmalle tripel / dubbel 5,00
Karmeliet 5,00
Duvel 5,00
Uitzet 5,00 (streekbier)
Delirium 5,00 (streekbier)
Delirium Red 5,00 (streekbier)
Averbode 5,00 (streekbier)

Gin Mare (Spaanse, kruidige gin) 15,90
Harber gin (Spaanse, kruidig) 13,00
Mombassa strawberry (Spaanse, zoete gin) 13,90
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Wij vragen om rekening te houden met langere wachttijden in drukke periodes.
Er kan met cash, visa of mastercard betaald worden.

Eén tafel = één rekening
Gelieve de keuze te beperken tot maximum 4 verschillende voor- en
hoofdgerechten per tafel.

Share plates
Kruidige gehakballetjes met currydip 9,00
Bord met gerookte zalm, koriander, limoen, ajuin 11,00
In panko gepaneerde gambastaartjes met tartaar 11,00
Bordje dun gesneden pata negra 15,00
Calamares met verse tartaar 6,00
Gepaneerde vis met verse tartaar 6,00
Mini loempia met pikant sausje 6,00

Voorgerechten
Soep naar marktaanbod 6,00
Garnaalsoep met room en Armagnac 9,00
Kaaskroketten veggie 13,00/17,00*
Garnaalkroketten 16,00/24,00*
Kaas- en garnaalkroket 15,00
Scampikroketten 16,00/24,00*
Paté de foie gras met vijgenconfituur en rozijnenbrood 17,00
Tomaat mozzarella met verse pesto van basilicum veggie 13,00
Scampi Indisch (kokosmelk en green curry) 15,00
Gebakken scampi tartaar 15,00
*Hoofdgerecht, incl frietjes
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Kleine gerechten
Wok met pesto, kerstomaatjes, parmezaan en pijnboompit veggie 17,90
Tagliatelle maison (scampi’s en tomatensaus) 22,90
Wok van verse groenten met pasta veggie 17,90
Spaghetti klein 11,00 / groot 15,00
Spaghetti notelaar klein 12,00 / groot 16,00
Croque Monsieur 1st/9,00 2st/12,00
Croque special (spaghettisaus) 1st/12,00 2st/14,00
Croque spiegelei 1st/12,00 2st/14,00
Croque notelaar (spiegelei, spaghettisaus, frietjes) 1st/14,00 2st/17,00

Salades
Al onze salades worden geserveerd met brood (suppl. frietjes 2,00)

Salade tomaat garnaal dagprijs
Salade met geitenkaas en gerookte zalm 22,90
Salade met geitenkaas natuur veggie 21,90
Salade scampi met Italiaanse ham 22,90
Salade met kipfilet, champignon en spek 22,90
Tomaat mozzarella met verse pesto van basilicum veggie 18,90
Salade van ’t huis (paté de foie gras, scampi, gerookte zalm) 27,90
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Vleesgerechten
Wok van warme groenten, kipfilet en krielaardappelen 20,90
Fijngesneden kippenfilet met sla en frietjes 18,90
Vol-au-vent met rozemarijn aardappeltjes 19,90
Rundsteak van wit-blauw 19,90
Balletjes in de tomaten saus 18,90
Reuze vleesspies +/- 450gr p.p. (vanaf 2 personen) 28,00
Filet pur van wit-blauw 29,90
Chateaubriand, warme groenten en lookaardappeltjes 24,90
Côte à l’os 27,00 p.p. (per 2 personen te nemen en 2 sausjes gratis)

Vraag naar ons suggestie vleesgerecht

Sausen
Peperroom 3,00/ Champignonroom 3,00/ Verse béarnaise 3,90

Visgerechten
Gebakken kabeljauw met sla en frietjes 23,90
Gebakken scampi met verse tartaar 22,90
Gebakken scampi diabolique 22,90
Gebakken scampi Indisch 22,90
Tonijnsteak met verse béarnaise 27,00
Zeetong Meunière dagprijs
Volledige kreeft dagprijs

Vraag naar ons suggestie visgerecht
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Bijgerechten
Warme groenten 6,00
Frietjes, lookaardappeltjes, rijst, kroketten, pasta, brood 2,50
Tomatensalade 4,00
Witte kool gemarineerd met curry 4,00
Salade met komkommer en tomaat 4,00
Mayonaise 1,00
Ketchup 1,00

Kinderengerechten (tot 12 jaar)
Kaaskroket 1st. 9,00 / 2st. 11,00
Garnaalkroket 1st. 10,00 /2st.14,00
Kaas en garnaalkroket 13,00
Frikandel 1st. 9,00 / 2st. 11,00
Balletjes in de tomatensaus 12,00
Gepaneerde kip stukjes 11,00
Kinderspaghetti 11,00
Kindersteak 12,50

Wij vragen om rekening te houden met langere wachttijden in drukke periodes. Er
kan met cash, visa of mastercard betaald worden.
Eén tafel = één rekening
Gelieve de keuze te beperken tot maximum 4 verschillende voor- en
hoofdgerechten per tafel.
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Keuze menu €39,90
Voorgerechten
Scampikroketten* of garnaalkroketten*
Of paté de foie gras met vijgenconfituur en rozijnenbrood*
Of tomaat mozzarella met pesto
Of kaaskroketten
Of scampi met kokosmelk en green curry
Of suggestie gerecht**
---------------

Dagsoep of sorbet of garnaalsoep*
--------------

Hoofdgerechten
Tonijnsteak met verse béarnaise*
Of gebakken kabeljauw met sla en frietjes
Of rode poon met spinazie en pasta
Of côte à l’os (per 2 personen met 2 sausjes) **
Of gebakken steak met peperroom
Of suggestie gerecht**
-------------------

Nagerechten
Crème brûlée of dame blanche of warme appeltaart met vanilleijs
Of Irish koffie* of chocolade moelleux*
Of suggestie gerecht*

*Supplement van 5,00 euro p.p.
**Supplement van 7,00 euro p.p.
Menu wordt enkel geserveerd voor het volledige tafelgezelschap
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Desserten

Pannenkoeken (vanaf 15 uur)

Crème Brûlée 8,00
Warme appeltaart, ijs, slagroom 9,00
Chocolade moelleux 10,50
Coupe vanille 8,00
Dame Blanche 9,00
Kleine Dame Blanche 8,00
Coupe advocaat 9,00
Coupe vanille, banaan, chocoladesaus 10,00
Coupe vanille met fruitsla 10,00
Sorbet variatie met fruit 10,00
Café glacé (vanille ijs, koffie, slagroom) 6,50

Natuur of suiker of confituur of boter 5,00

met fruitsalade 8,00
met appeltjes en geflambeerd met calvados 8,00
met noten en geflambeerd met amaretto 8,00
met vanilleroomijs en geflambeerd met rum 8,00
met bananen en nutella choco 8,00

suppl. vanille-ijs of chocoladesaus of advocaat of slagroom 1,00

Kinderdesserten (tot 12 jaar)
Dame blanche 8,00
Kinderijs vanille 7,00
Kinderijs met fruitsla 9,50

Sterke dranken
Grand marnier 6,00
Cointreau 6,00
Jenever (graan of citroen) 4,50
Limoncello 7,00
Calvados 7,00
Amaretto 6,00
Wodka 6,00
Bacardi 7,00
Bisquit 7,00
Otard 7,00
Martell 7,00

Whisky
J&B 6,50
Johnny Walker 7,50
Jack Daniels 7,50
Chivas Regal 12 years 7,50
Lagulavin 9,50
Dalwhinnie single malt 15 years 9,50
Glenfiddich single malt 12 years 8,50
The glenlivit single malt 12 years 8,50
Springbank 10 years 9,50
Maccalan amber 11,50
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Warme dranken

Warme alcoholische dranken

Ristretto 2,90
Mokka 2,90
Dubbele mokka 3,00
Koffie 2,90
Décafiné 2,90
Café Americano (extra water) 3,00
Koffie verkeerd 3,50
Cappuccino 3,50
Verwenkoffie 9,50
Café glacé (vanille ijs, koffie, slagroom) 6,50

Vlaamse koffie (jenever) 9,50
Ierse koffie (whisky) 9,50
Franse koffie (cognac of grand marnier) 9,50
Italiaanse koffie (amaretto) 9,50
Baileys koffie 9,50

Braziliaanse koffie (cognac, grand marnier, baileys) 9,50

Thee 4,00
(Kannetje losse verse thee)

Witte thee met lavendel : bloemen thee
Mellow blossem: kaneel, peer, appel, zoethout, goudsbloem
Zwarte thee vanille : vanillestukjes, zoet van smaak
Ayurveda Vatawala bio: zoethout, gember, koriander, anijs, kaneel, korenbloem
Pina colada : appel, hibiscus, rozenbottel, sinaas, kokossnippers, ananas
Pure wild rose buds : bloementhee , rozen
Lady grey : sinaasappel, citroen en korenbloem
Silver needle thee : organische witte thee
Rooibosthee African orange : rooibos, honeybush, sinaasappel, sinaasappelbloesem
Sencha lemon Sicilia : citroengras, citroenschijfjes, citroenschil
Pepermunt thee- kruiden thee
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Huiswijn

Kuyén (Chenin, Chardonnay) witte huiswijn
Caoba Blend (Petit verdot, Cabernet sauvignon) rode wijn

Glas: wit / rood / roze / zoet 5,00
Karaf ¼: wit / rood / roze / zoet 12,00
Karaf ½: wit / rood / roze / zoet 16,00
Fles: wit / rood / roze / zoet 24,00

Suggestie wijn

Glas: wit / rood 7,50
Karaf ¼: wit / rood 14,50
Karaf ½: wit / rood 19,00
Fles : wit / rood 27,00

Champagne

Gruet 48,00
Piper heidsieck 65,00
Laurent perrier 65,00
Veuve clicquot ponsardin 75,00
Dom Pérignon 220,00
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WIJNKAART
Witte Wijn
0 Domaine Barth René Pinot Gris (Frankrijk –Elzas) 29,00
Kruidige en bloemige Elzasser met een discrete fruitigheid.

1 Domain Fournier Pouilly-Fumé (Frankrijk- Loire) 34,00
Net als Sancerre is de Pouilly Fumé bekend om zijn levendige, frisse, sappige en aromatische wijnen.
Zeer uitgesproken stuivende, florale aroma’s met een wat groenige karakter
en typische vuursteen op het einde.

2 Kaapzicht combination Sauvignon blanc/chenin blanc (Zuid-Afrika –Stellenbosch) 27,00
Twee gekende druivenrassen maken van deze wijn een mooie blend,
die het uitstekend doet bij salades en frisse voorgerechten.

3 Villard Expression Sauvignon blanc (Chili-Casablanca Valley) 27,00
Complexe aroma’s van citrus, bloemen, abrikoos, witte perzik en passievruchten.
Verfrissende zuren met een lange knisperende afdronk.

4 Cono Sur Estate Riesling Reserva (Chilli – Bio bio valley) 29,00
Wijn met citrustoetsen. Deze wijn is een revelatie, vol, gebalanceerd met zachte
fruitige smaken en een minerale complexiteit.

5 Domaine Loïc Saint-Véran (Frankrijk- Bourgogne) 35,00
Aroma’s van vanille en agrumes, en minerale toetsen in de afdronk.

6 Tenuta Valleselle “Arnasi” Pinot Grigio (Italië – Veneto) 41,00
Gele kleur met groene schittering, bloemig boeket, toetsen van wit steenfruit,
frisse wijn met fruitige afdronk.
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7 Bodegas Escorihuela 1884 Viognier (Argentinië- Mendoza) 29,00
Goudgele wijn met lichte houtlagering, heeft een mooie aciditeit en elegante afdronk.

8 Domaine Michelet Chablis (Frankrijk- Bourgogne) 38,00
Elegante wijn met goudgele reflecties. Goed gestructureerde wijn met minerale
ondertoon en aroma’s van witte bloesem. In de mond vinden we dan toetsen van
exotische vruchten en agrumes, met een lange afdronk een klein tikkeltje anijs.

9 Amalaya Blanco (Argentinië) 27,00
Intense , florale geur, met hints van citrus en pompelmoes. Een delicate en
fluweelzachte smaak, met minerale toetsen en een frisse aciditeit bij afdronk.

10 In Situ Reserva Chardonnay (Chili) 27,00
Een gele kleur met goudtinten, minerale tonen met geroosterde hazelnoten en tropisch fruit. Een rijke,
volumineuze aanzet, met een smaakpalet van citrus en vanille.

11 Santa Ana la Mascota Chardonnay (Argentinië) 32,00
Intens gekleurde wijn met steeds evoluerende aroma. Druiven geteeld op minerale
ondergrond. Hout gelagerd, zeer krachtig.

12 Domaine Astruc Chardonnay (Frankrijk- Limoux) 29,00
Elegant goudgele wijn met schitterende balans, fijne zuren, intense geur van
tropisch en gedroogd fruit, tonen van vanille. Lichte houtopvoeding.
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Rode wijn
13 Cono Sur Estate Pinot Noire (Chili - Central Valley) 29,00
Fruitige wijn met aroma’s van framboos en bessen met een vleugje leder.
Een wereldse pinot-noire gemaakt naar Franse stijl. Mag ook koel gedronken worden.

14 Bodegas Aragonesas Coto de Hayas Crianza (Spanje-Campo de Borja) 27,00
Mond vullende wijn met heldere violette kleur, gemaakt van de garnacha druif en 6 maanden
houtrijping. Aroma’s van gestoofd fruit en kruiden met een licht rokerige nuance.

15 Caoba Malbec reserva (Argentinië-mendoza) 36,00
Een felle rood/paarse kleur, aroma’s van pruimen, bessen en kruidige accenten.
Combinatie van zachte tannines en noties van vanille en koffie met een lange afdronk.

16 Domaine de Fontavin (Frankrijk-Cotes Du Rhone ) 35,00
Helderrode wijn met minerale toetsen en krachtige aroma’s van zwarte olijven.
Licht gekruide smaak (jeneverbessen) en de tannines geven body aan de wijn.

17 In Situ Signanture Cabernet/Petit Verdot/Carmenère (Chili) 31,00
Een dieprode kleur met aroma’s van rood fruit en kruidige toetsen. Een volle aanzet, met smaakpalet
van bosbessen, kersen, mineralen en een notie zwarte peper, met een zachte afdronk.

18 Domaine de la Creuze Noire Saint-Amour (Frankrijk-Beaujolais) 35,00
Een mooi samenspel van fruitige bloemige toetsen. De tannines zijn hier fijn en mooi verweven.
Deze wijn kan ook koel gedronken worden.

19 Bodegas David Moreno Crianza (Spanje-Rioja) 27,00
Krachtige rode wijn gemaakt van de tempranillo druif met kruidige toetsen
en 11 maand houtlagering.
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20 Donatella Jasci Montepulciano d’abruzzo (Italië -Abruzzo) 28,00
Robijnrode wijn met aangename aroma’s van kersen en krieken, en subtiele
tannines met een zekere kruidigheid.

21 In Situ Gran Reserva Carmenère (Chili) 35,00
Een intens donker, robijnrode kleur met aroma’s van bosbessen , peper, cassis en cacao. In de mond een
smaakpalet van zoet en sappig fruit, rijpe tannines met een lange en volle afdronk.

22 Middelvlei Free run pinotage (Zuid Afrika) 39,00
Heerlijke rode wijn. In de neus een krachtige geur van donkere chocolade, zwarte kersen en drop
gevolgd door gedroogde kruiden. De wijn heeft een fijne tannine structuur en een goede lange afdronk.

23 Banfi Chianti Classico (Italië – Chianti) 37,00
Elegante robijnrode chiantiwijn, gemaakt in een vernieuwende stijl met florale
aroma’s. Een wijn in harmonie in tannines en afdronk.

24 Chateaux Le Pey Cru Bourgeois Medoc (Frankrijk-Bordeaux) 32,00
Krachtige mond vullende Medoc met karakter en finesse.

25 Villard Expression Syrah (Chili-Casablanca Valley) 29,00
Een heldere rode kleur met aroma’s van aardbei en framboos. Complexe, volle wijn met een smaken
van rode bessen, pruimen en soepele, zachte tannines met lichte houttoetsen.

26 Peter Lehmann Portrait Shiraz (Australië –Barossa Valley) 38,00
Aantrekkelijke donkere kersenrode kleur. In de geur aroma’s van rood fruit zoals bessen, frambozen en
kersen. Fluweelzachte smaak met een goede balans en fijne tannines in de afdronk.

27 Chateau Carteau Saint-Emilion Grand Cru (Frankrijk-Bordeaux) 49,00
Karakter en verfijnde elegantie zijn hier harmonieus verenigd in deze donkerrode voltreffer.

28 Kaapzicht Stellenbosch Shiraz (Zuid-Afrika – Stellenbosch) 41,00
Stevige wijn met bouquet van rijp fruit, pepertoetsen en vanille, kruidige , volle afdronk.
14

