VINTRO

WIJNEGEM - SHOP - EAT - ENJOY

ONTBIJTEN

HOOFDGERECHTEN

Iedere dag tussen 9u en 12u

‘Basic’ Ontbijt 16

Halve Hoevekip 			

21

Vol au vent

22

met saus naar keuze en frietjes

koffie of thee, roereitje, grill ham,

kaas, tonijnsalade, confituur, choco, boter,

		

van Belgische hoevekip met frietjes

yoghurtje met granola, brood, croissant

‘Vintro Deluxe’ Ontbijt 21

Stoofvlees ‘Black Angus’

24

Rundsteak				

26

Fijne Rundstartaar 'Holstein'		

25

Ribeye 'Uruguay Angus'

32

Varkenshaasje 'Iberico'			

29

Bereid met bruin streekbier en frietjes

koffie of thee, roereitje, grill ham, kaas, tonijnsalade,

Parmaham, gemarineerde zalm, briekaas, confituur,

met een saus naar keuze en frietjes

choco, boter, yoghurtje met granola,
brood, croissant

huisbereid met frietjes

met seizoensgroenten en frietjes

TOASTS ENZO...

Tot
17u

BURGERS

met gebakken paddenstoelen en
een graanmosterdsaus

17

Gebakken Zalmfilet 			

26

Hoevetoast ‘Beef’

17

Zeebaars 'Mediterrane wijze' 		

28

Scampi ‘Curry Style’ 			

26

Oostends Vispannetje 			

27

met gemarineerde rund, sla, ei, tomaat en
honingmosterddressing

Hoevetoast ‘Tartaar’

17

met vers geprepareerde rundstartaar, kappertjes,
ajuin en rucola

Hoevetoast ‘Zalm’

19

Hoevetoast ‘Brie’

17

Croque Monsieur dubbel
Croque Madame dubbel

16
18

met gemarineerde zalm, sla, ajuin, peterselie en
een dilledressing
met smeuïge Briekaas, walnoot, rucola en honing

Carpaccio van Filet d’Anvers

17

Artisanale Garnaalkroketten

18

met gerookte paprikacrème en Parmezaan
van Noordzeegarnalen met een knapperige
boeketpeterselie en cocktailsaus

Artisanale kaaskroketten

16

met een frisse garnituur en Parmezaan

Duo Kroketjes

17

van kaas en garnaal met crispy peterselie

Gemarineerde Zalm

21

onder een krokante toast met gesnipperde ui en
dilledressing

Kip 'Caesar style' 		

19

Gegratineerde Geitenkaas		

19

Thai Beef		

21

Scampi		

21

Surf & Turf		

22

met krokante spek, Grana Padano en caesar
-dressing
met spek, notenmix, rozijnen en honing balsamico
-dressing

met cashewnoten, avocado, een krokantje
en een mango-currydressing
met scampi, hoevekip een een mango-curry
-dressing

met gegrilde groenten en pittige tomatensaus
Black Tiger met Parfumrijst in een zachte curry
met jonge prei en een witte wijnsaus

V E R S E PA S TA' S

Black Angus 'grain fed', sla, tomaat, augurk,
rode ui en burgysaus

Royal Burger - 20

Black Angus 'grain fed', sla, tomaat, augurk,
Cheddar kaas, rode ui, bacon en smokey
baconaise

Doubledecker Vintro burger - 25

Dubbele Black Angus burger 'grain fed' , sla,
tomaat, augurk, Cheddar kaas, rode ui en BBQ
Saus

Chicken Burger - 19

18

Spaghetti alla carbonara		

20

Pasta Pesto		

18

Penne Kip		

21

Penne Scampi		

23

Penne Zalm		

24

pesto, rucola, Parmezaanse kaas

rode pesto, rucola, Parmezaanse kaas
met rode pesto

groene pesto, rucola, Parmezaanse kaas

Ravioli Scampi curry		

26

Ravioli Geitenkaas 		

24

Lasagne ‘Al Forno’		
Lasagne ‘Veggie’ 		

19
19

met een rozemarijnsaus

Pulled Pork Burger - 20

Pulled pork, Guacamole, Cheddar kaas,
Jalapeño

Ocean Burger - 20

Fishburger, sla, tomaat, en verse tartaar

Veggie Burger - 19

Veggie burger, sla, tomaat, augurk, Cheddar
kaas, rode ui en truffelmayonaise

SUPPLEMENTEN

Spaghetti ‘Bolognaise’		

met een saliesaus

SALADES

met sojascheuten, witte kool, sesam
en Thai dressing

met een witte wijnsaus en een kruidenpuree

met spekjes, ei een romige saus en geraspte
parmezaan

VOOR MIJ EER ST...

Classic Vintro Burger - 19

Kipburger, sla, tomaat, rode ui en burgysaus

Hoevetoast ‘Kip’

met kip, bacon en frisse groenten

GESERVEERD MET FRIETJES

Frieten // Kroketten // Puree
—4
Salade Mix // Tomaten sla
—5
Peperroomsaus
Champignonroomsaus
Bearnaisesaus
—4

KIDS

-TOT 12 JAAR-

Kibbeling met frietjes
Kipfilet met frietjes
Spaghetti ‘Bolognaise’
Penne ‘Scampi’
Penne ‘Kip’
Lasagne 'veggie'
Kinderijsje

14
14
14
14
14
14
6

Tot
17u

BEKIJK ZEKER
OOK ONZE
SUGGESTIES

WAFELS
Wafel met suiker

Wafel met slagroom

Wafel met ijs en chocolade

7

9

10

DESSERTEN
klassiek bereid

Dame Blanche 8

vanille ijs & chocolade saus

Coupe Brésilienne 8

Gebakken ijs 9

Appelgebakje 9

Café glacé 9

Verse Moelleux 10

Crème Brûlée 8

Cheesecake 9

met vanille roomijs

met een coulis van rood fruit

met caramelsaus

met vanille roomijs

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

mokka roomijs

vannille mokka ijs met ristretto

