
witte wijn

✠ Jérôme Calmes - Vent de mer
Glas 6,50
Karaf 50 cl 19,00
Fles 29,00

✠ Fumé Blanche - Sauvignon
Glas 7,50
Karaf 50cl 22,50
Fles 33,00

rosé

✠ Domaine Ferrandière
Glas 6,50
Karaf 50 cl 19,00
Fles 29,00

✠ Mas de la doux
Glas 7,50
Karaf 50 cl 22,50
Fles 33,00

rode wijn

✠ Senorio de sarria - Crianza ‘13
Glas 6,50
Karaf 50 cl 19,00
Fles 29,00

✠ Chateau Bel - Air Saint-Émillion
Glas 8,50
Karaf 50 cl 29,50
Fles 44,00
  

bubbels

cava

✠ Torito Bravo 
Glas 8,50
Fles 35,00

champagne

✠ Nicaise et fils
Glas 12,50
Fles 60,00

✠ Zie ook onze Champagne kaart

Wijn en bubbels
✠ Limoncello / Arancello

met Fever Tree tonic
13,00

✠ Huisgemaakte sangria 
met verse vruchten

13,00

✠ Aperol spritz 11,00
✠ Hugo 11,00
✠ Picon witte wijn 10,00
✠ Pimms ginger ale / tonic 11,00
✠ Kirr maison 10,00
✠ Kirr Royale 13,00
✠ Martini wit - rood 8,50
✠ Porto wit - rood 8,00
✠ Sherry tinto fino

Medium - dry
8,00

✠ Campari 8,00

Aperitief

Koud
✠ Assortiment toastjes met

verse garnalen, zalm, krabsalade
16,50

✠ Portie Serrano ham
18 maand gerijpt

13,00

warm
✠ Huisgemaakte kibbelingen 16,00
✠ Assortiment kiploempia's 12,00
✠ Assortiment bitterballen 13,00
✠ Assortiment garnaal- en 16,00
✠ Calamares 12,00

+ brood                                + 2,50

Finger Food

¤ ¤

¤

✠ Huisgemaakte Limonade 11,00
✠ Lemon Squash 10,00
✠ Citroensap 8,50
✠ Sinaas Framboos 9,00
✠ Verse sinaas 8,50
✠ Verse pompelmoessap 9,50
✠ Pom Tom 11,00
✠ gearomatiseerd water 4,80

Mocktails

¤

¤

GIN
✠ Tanqueray rangpur 10,00
✠ Hendricks 11,00
✠ Copperhead 12,00
✠ Ferdinand Dry gin 12,00
✠ Geranium 11,00
✠ Mare 11,00

RUm
✠ Kraken Spiced Rum 9,00
✠ Barbados - 5/9/12 yr         9/12/17,00
✠ Havana Club 7 ànos 9,00

vodka
✠ Absolute 9,00
✠ Crystal Skull 13,00
✠ Zubrowka 11,00

supplement
✠ Softdrinks                               +                   3,50
✠ Vers sinaasappelsap                + 5,50

Liquor

¤

Bij vragen over allergenen,
gelieve u te wenden tot het bedienend personeel.

Vraag naar onze take-away gerechten
Sluitingsdag: maandag



Pasta’s ¤

✠ Salade Pompadour
stukjes hoevekipfilet met verse vruchten,
parmezaan en slaatje

24,00

✠ Salade Niçoise
tonijn geserveerd met gemengde salade,
ansjovis, olijven en ei

22,00

✠ Salade scampi met gemengde salade
en huisgemaakte kerrie-limoendressing

24,00

✠ Salade geitenkaas met gecarameliseerde
appeltjes en groene salade

21,00

✠ Salade Caprese met buffelmozzarela
en tomaten

21,00

Salades ¤

Degustatiebordjes ¤

met drie hartige gerechtjes uit onze kaart geserveerd
met slaatje, brood en boter

✠ Le Roi
Garnaalkroket, warm geitenkaasje, lasagne

24,00

✠ Lorraine
Kaaskroket, lasagne, foccacia Serrano

24,00

✠ Capri
Kibbeling, lasagne, foccacia Serrano

26,00

✠ Gustav 29,00
Tomaat garnaal, toast met zalm, garnaalkroket

✠
Vegetarisch
Kaaskroket, lasagne, warm geitenkaasje

24,00

¤

✠ Italiaans brood uit de oven met pesto,
mascarpone en geitenkaas, 
geserveerd met salade

22,00

✠ Italiaans brood uit de oven met pesto,
serranoham en buffelmozzarella,
geserveerd met salade

24,00

✠ Italiaans brood uit de oven met pesto,
mascarpone en gerookte zalm,
geserveerd met salade

25,00

Salade foccacia

✠ Huisgemaakte lasagne
Met italiaanse tomaatjes, feta en basilicum

18,00

✠ Pasta Ragu
Spaghetti met vleessaus zoals in Bologna

18,00

✠ Pasta Napoli - Verse tomatensaus met
huisgemaakte pesto en mascarpone

18,00

✠ Pasta Zeetong
Gebakken zeetong ‘meunière’ met dille en room

29,00

✠ Pasta Gamberi
Scampi's met verse tomatensaus, ui en room

25,00

✠ Pasta Serrano
Met verse tomatensaus, mascarpone en room

22,00



✠ Kinderspaghetti 12,00
✠ Fishsticks met tomaten en kroketjes of frietjes 15,00
✠ Kinderlasagne 12,00
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✠ Tomaat garnaal (1 stuk)
✠ Huisgemaakte garnaalkroketten                                                                         2 stuks 

3 stuks
19,00
23,00

✠ Kaaskroketten                                                  2 stuks 
3 stuks

16,00
19,00

✠ Duo huisgemaakte garnaal- en kaaskroket 18,00
✠ Carpaccio van rund 17,00
✠ Serrano ham, ‘18 maand gerijpt’ met meloen (seizoen) 19,00
✠ Gerookte zalm ‘extra doux’ op toast 22,00

✠ Voorgerecht als hoofdgerecht              + 5,00

Voorgerechten

Hoofdgerechten

¤

klassiekers

✠ 1/2 kreeft belle vue +/- 320 gr 35,00

✠ 1/2 kreeft gegrild met huisgemaakte pestoboter 35,00

✠ Volledige kreeft belle vue +/-650 gr 59,00

✠ Volledige gegrilde kreeft met huisgemaakte pestoboter 59,00

✠ Zeetong filets ‘meunière’ 29,00
✠ Grote zeetong ‘meunière’ 39,00
✠ Tomaat garnaal (2 stuks) 
✠ Gegrilde gamba's met huisgemaakte pestoboter 34,00
✠ Vol au vent van polderkip op grootmoeders wijze 24,00
✠ Rundsstoverij met Tongerlo bruin bier 24,00
✠ Thaise kip met cocosmelk, rode kerrie, boontjes, champignon, bamboo, koriander 24,00

› Hoofdgerechten worden geserveerd met een salade, frietjes, rijst, kroketten of couscous (naar keuze) 

✠ Huisgemaakte lasagne
Met italiaanse tomaatjes, feta en basilicum

18,00

✠ Pasta Ragu
Spaghetti met vleessaus zoals in Bologna

18,00

✠ Pasta Napoli - Verse tomatensaus met
huisgemaakte pesto en mascarpone

18,00

✠ Pasta Zeetong
Gebakken zeetong ‘meunière’ met dille en room

29,00

✠ Pasta Gamberi
Scampi's met verse tomatensaus, ui en room

25,00

✠ Pasta Serrano
Met verse tomatensaus, mascarpone en room

22,00

supplement

Dagprijs

Dagprijs



✠ Colonel ‘rangpur’ 

Citroensorbet met Rangpur gin

14,00

✠ Café glacé Bahia 

Vanille roomijs gemixt met ristretto

11,00

✠ dame blanche

Vanille roomijs met warme chocoladesaus

10,00

✠ Coupe des Rois

Bolletje vanille, passievrucht en aardbei

14,00

✠ Coupe Marie Louise

Bolletje vanille, koffie en chocolade

10,00

✠ Coupe mara

3 bollen vanille ijs met verse vruchten

14,00

✠ Kinderijsje 2 smaken naar keuze 7,00

On  e ijsdegustaties ¤

¤   elf een ijs  samenstellen
U kunt drie bollen ijs kiezen naar smaak uit 
het volgend assortiment met een topping naar keuze

✠ ijs
vanille, koffie, chocolade, aardbei,
passievrucht- of citroensorbet

9,00

✠ met chocoladesaus 3,00
✠ met butterscotch 3,00
✠ met frambozencoulis 3,00
✠ met verse vruchten 5,00
✠ met slagroom

Patisserie ¤

✠ Gemengd volgens seizoen
met bolletje vanille ijs

11,00
14,00

✠ Bordje aardbeien
met bolletje vanille ijs

12,00
15,00

Verse vruchtensla ¤

Milkshakes ¤

✠ Tarte Mont blanc
Artisanale warme appeltaart
met vanilleijs en slagroom

12,50

✠ Marquise
chocoladetaart uit 2 lagen
donkere- en melkchocolade

9,50

✠ Javanais
dunne laagjes amandelbiscuit
met koffieboterroom

9,50

✠ Miserable - twee lagen amandeldeeg
met daartussen vanille boterroom

9,50

Een milkshake geserveerd met bolletje ijs  
vanille, koffie, aardbei, passievrucht
chocolade

9,50



Geserveerd in een kannetje
met zoetigheden

✠ Darjeeling - Fijn en subtiel 5,50
✠ Ceylon - Zwarte thee

met licht parfum
5,50

✠ Earl grey - Indische en Chinese 
thee met bergamot

5,50

✠ Chinese groene thee 5,50
✠ Jasmijnthee 5,50
✠ Thé des riad - Groene thee

met kruidnagel, roze peper
en cardamon

6,00

✠ Samba  - tropische vruchten
en korenbloempjes

6,00

✠ Oriental - passievrucht,
bosaardbei en wilde bloemen

6,00

✠ Camillethee van wilde
camillebloemen

6,00

✠ Verse muntthee 6,00

Onze koffies worden geserveerd
met zoetigheden

✠ Espresso Lungo (groot) 3,90
✠ Mokka ristretto (klein en sterk) 3,90
✠ Cappucino slagroom 

of melkschuim
4,80

✠ Dubbele espresso 4,80
✠ Koffie verkeerd 4,80
✠ Warme chocomelk (huisgemaakt) 5,50

✠ Sweet French Coffee
Remy Martin of Grand Marnier

12,00

✠ Irish Coffee
Jameson whiskey

12,00

✠ Italian Coffee
Amaretto

12,00

Time for Coffee

Time for tea

¤

¤

✠ Gerolsteiner stil/bruisend 25 cl 3,90

✠ Gerolsteiner stil/medium/
bruisend 50 cl

6,50

✠ Cola - Cola Zero 3,90

✠ Fanta 3,90

✠ Sprite 3,90

✠ Ice Tea 3,90

✠ Tonisteiner fruitkorf 4,30

✠ Tom spiced tomato juice 4,50

✠ Appelaere - bio appelsap 4,30

✠ Schweppes tonic 3,90

✠ Schweppes Bitter Lemon 3,90

Water 
en frisdranken

¤

op vat

✠ Primus 25 cl 4,20

✠ Primus 50 cl 7,50

✠ Tongerlo blond 33 cl 6,50

✠ Tongerlo bruin 33 cl 6,00

✠ Bier van de maand 33 cl 5,00

op fles
✠ Duvel 33 cl 6,50

✠ Omer blond 33 cl 6,50

✠ Westmalle Tripel 33 cl 6,50

✠ Liefmans Kriek brut 33 cl           5,00

✠ Liefmans Kriek zoet 25 cl 4,50

✠ Tripel Karmeliet 33 cl 6,50

✠ Vedett pils 33 cl 5,00

✠ Super 8 White 25 cl 4,50

✠ Rochefort 10° bruin 25 cl 6,50

Bieren van bij ons ¤

✠ Baileys 8,00
✠ Grand Marnier 11,00
✠ Amaretto 9,00
✠ Calvados 8jr 11,00
✠ Poire 11,00
✠ Jonge/oude jenever 8,50
✠ Cognac Voyer 11,00
✠ Cognac Remy Martin 14,50
✠ Fernet Branca 8,50
✠ Averna 8,00
✠ Sambuca 8,00
✠ Bas- of Haut armagnac 11,00
✠ Cointreau 9,00
✠ Whiskey:

Glenlivet - 12 jr 12,00
Oban - 14 jr 15,00
Jameson 9,00
Johnny Walker Red/Black 9,00/12,00

Digestieven ¤

✠ Gemengd volgens seizoen
met bolletje vanille ijs

11,00
14,00

✠ Bordje aardbeien
met bolletje vanille ijs

12,00
15,00

✠ Tarte Mont blanc
Artisanale warme appeltaart
met vanilleijs en slagroom

12,50

✠ Marquise
chocoladetaart uit 2 lagen
donkere- en melkchocolade

9,50

✠ Javanais
dunne laagjes amandelbiscuit
met koffieboterroom

9,50

✠ Miserable - twee lagen amandeldeeg
met daartussen vanille boterroom

9,50

Vraag 

naar onze 

take-away 

gerechten


