"Nothing brings people together like good company, good food, good wine and good times!"

HOOFDGERECHTEN

VOORGERECHTEN
Rundscarpaccio van Filet d'Anvers
met bonbon van Parmezaan

17

Vitello Tonnato met appelkappertjes en 19
rucola
Scampi rode curry & kokos met
krokante groentjes en Thaise basilicum

18

Duo Kroketjes van kaas en garnaal met 16
crispy peterselie
Carpaccio van rode biet met gerookte
makreel en crème van mierikswortel

17

Sashimi van zeebaars met Japans
zeewier en soya-truffelvinaigrette

21

Zalm 'gravad lax' met kruidenslaatje
en dilledressing

19

OESTERS
Franse Creuse Volant
— 24

KAVIAAR
Royal Belgian Caviar

Ierse Filet Mignon met frieten en
een saus naar keuze

25

Rubia Galega Rib Eye met fris slaatje,
saus naar keuze en frieten

39

Picanha Black Angus (2 personen) met
rozemarijn, look, tijm, frieten en een
saus naar keuze

72

Nobashi-garnalen — 14

Ierse Filet Pur van mals rundsvlees met 36
frieten en een saus naar keuze
Stoofcarbonade van Black Angus
bereid met bruin streekbier en frieten

23

Fijne rundstartaar van Bavette,
huisbereid met frieten

25

Ribbetjes 'Compagnie Style' met
krokant koolslaatje en frietjes

26

Linguini met rundscarpaccio en
een groene pesto

24

Vol-au-vent van hoevekip
met Parijse paddenstoelen,
kippengehaktballetjes en frieten

21

32

Roggevleugel met smeuïge
kruidenpuree, beurre-noisette en
kappertjes

28

Salade gemarineerde zalm
met avocado en dilledressing

21

21
Krokante Kip Salade 'Caesar style'
met Romeinse sla, Parmezaan schilfers,
rode ui en caesardressing

'Italian style'

met grissini

SUPPLEMENTEN
—3

Tonijn 'Robespierre' met
rucola, zongedroogde tomaten
balsamicosiroop en frietjes

21

— 14

Frieten // Kroketten // Puree

23

Geitenkaas salade met spek, appeltjes
en een honing-mosterddressing

Calamares

met verse tartaarsaus

Serrano plankje — 12

Hoevekip traag gegaard op vel
gebakken met archiducsaus

23

met citroen en tartaarsaus

Olijven & feta — 12

50gr — 100

Thai beef salade met een chutney van
mango en een sesamdressing

met sweet chili

Kibbeling — 14

(met kalfszwezeriken + 11€ )

SALADES

met Wasabi mayo

Dim Sum — 14

30gr — 60
125gr — 250

BITS & BITES

Zeebaars bereid in een zoutkorst
36
met kruidenpuree, warme groentjes en
beurre blancsaus.
Mediterrane groentenlasagne op basis 22
van knapperige gegrilde groenten

Salade Mix // Witloofsalade
—4

Peperroomsaus
Champignonroomsaus
Bearnaisesaus
—3

KIDS

-TOT 12 JAAR-

Kibbeling — 14
met frietjes en tartaarsaus

Curryworst — 14
met frietjes en saus

Kipnuggets — 14
met appelmoes en frietjes

Voor een gezelschap vanaf zes personen vragen wij uw bestelling te beperken tot 4 verschillende voor- en hoofdgerechten om een vlotte bediening te garanderen.

Kinderijsje — 6

DESSERTEN
Moelleux — 11

Crème Brûlée — 9

Cheescake — 10

met koffie crumble en vanille ijs

geïnfuseerd met vanille

met coulis van framboos

Dame blanche — 9

Coupe Colonel — 11

Tarte Tatin — 11

vanille ijs met chocolade saus

limoensorbet en wodka

met speculoos ijs

Alle prijzen zijn vermeld in euro (€) en inclusief BTW. // Een allergie? Meld dit dan aan onze bediening.

BEKIJK ZEKER
OOK ONZE
SUGGESTIES

