HOOFDGERECHTEN

VOORGERECHTEN
Rundscarpaccio van Filet d'Anvers
met bonbon van Parmezaan

17

Vitello Tonnato met appelkappertjes en 19
rucola
Burrata met Serrano, romatomaat,
balsamico en basilicumolie

18

Duo Kroketjes van kaas en garnaal met 18
crispy peterselie
Springrolls van Spinkrab met krokante 17
groentjes en een Oosterse dressing
Tartaar van Coquille met Parmezaan
en zeste van limoen

22

Zalm 'Gravad Lax' met een
kruidenslaatje en dilledressing

19

KAVIAAR
Royal Belgian Caviar
30gr — 80

Ierse Filet Mignon met
seizoensgroenten en frieten

25

Uruguay Angus Ribeye
met een fris slaatje en frieten

36

Nobashi-garnalen — 14

Picanha Australische Black Angus (2 p) 82
graangevoederd met rozemarijn, look,
tijm en frieten
Chateaubriand Aberdeen Angus
met een fris slaatje en frieten

34

Stoofvlees Black Angus
bereid met bruin streekbier en frieten

25

Fijne Rundstartaar Holstein huisbereid 25
met frieten
Carré van speenvarken met een
persillade van peterselie en een jus van
basilicum en citroen

27

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

23

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

34

Zeeduivel met asperges, jonge wortel
en een botersaus van zongedroogde
tomaat

30

24

Geitenkaas salade met spek, appeltjes
en een honing-mosterddressing

23

Salade gemarineerde zalm
met avocado en dilledressing

23

Krokante Kip Salade 'Caesar style'
met Romeinse sla, Parmezaanschilfers,
rode ui en caesardressing

23

Kibbeling — 16
met citroen en tartaarsaus

Calamares

— 14

met verse tartaarsaus

'huis gemarineerd'

Serrano plankje — 12
met grissini

SUPPLEMENTEN

OESTERS

Thai beef salade met een chutney van
mango en een sesamdressing

met sweet chili

Ribbetjes — 16 / 26

50gr — 120

SALADES

met Wasabi mayo

Dim Sum — 14

(met kalfszwezeriken + 11€ )

Zeeuwse Creuses
24

BITS & BITES

Frieten // Kroketten // Puree
—3

Salade Mix // Witloofsalade
—4

Peperroomsaus
Champignonroomsaus
Bearnaisesaus
—3

36
Zeebaars bereid in een zoutkorst
met kruidenpuree, warme groentjes en
een beurre blancsaus

Mediterrane groentenlasagne op basis 23
van knapperige gegrilde groenten

KIDS

-TOT 12 JAAR-

Kibbeling — 14
met frietjes en tartaarsaus

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

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 — 12

Crème Brûlée — 10

Cheesecake — 10

met koffie crumble en vanille ijs

geïnfuseerd met vanille

met een frambozencoulis

Dame Blanche — 10

Appelgebak — 11

Café Glacé — 12

met vanille ijs

vanille-mokka ijs en ristretto

vanille ijs met chocolade saus

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

BEKIJK ZEKER
OOK ONZE
SUGGESTIES

