Bistro

Aperitiefhapjes
secreto 07 de laet & van haver (100gr)
Ibérico cebo de Campo 28m+ (100gr)
loempia’s 6 st zoetzure dip (G)
nobashi in panko met tartaar saus(L,G)
patatas bravas (L)
breugel plank (L,G)

Kindergerechten

Voorgerechten
20.00
17.50
11.00
14.00
6.00
28.00

gamba’s met lookboter in de oven (L)
carpaccio van rund olijfolie/balsamico/rucola/parmesaan (L,G)
toast champignon fijne kruiden, pata negra ham (L,G)
gebakken coquilles witloof/butternut/knolselder/beurre-blanc (L)
gevulde aardappel met grijze garnalen fijne kruiden, zure room (L)
kaaskroketten(2 stuks)-(3 stuks) (L,G)
garnaalkroketten (2 stuks)-(3stuks) (L,G)

21.00
19.00
19.00
23.00
19.00
17.00/24.00
19.00/27.00

kaaskroketten 1st/2st (L,G)
garnaalkroketten 1st/2st (L,G)
frikandel 2st (G)
spaghetti bolognaise (G)
kipfilet (L)
vlaamse stoverij (L,G)
mals biefstuk (L)
bijzet bordje

8.00/17.00
10.00/19.00
10.00
12.00
16.00
16.00
17.00
4.00

- Deze gerechten worden met frieten
geserveerd en appelmoes

3 gangen keuze menu
gebakken coquilles (+suppl. € 4)
of
gevulde aardappel met grijze garnalen
***
zeebaars, spitskool
beukenzwam, butternut, broccoli
of
entrecote wit-blauw
(bearnaise, champignon en peper)
sla, tomaat/ verse friet
***
crème brulée vanille
€ 50.00

Hoofdgerechten
gamba’s met lookboter in de oven (L)
paling met verse tartaar of in de room (L)
zeetong in hoeveboter/ sla, tomaat (L)
zeebaars spitskool/beukenzwam/butternut/broccoli/aardappelkroket (L,G)
gebakken coquilles witloof/butternut/knolselder/beurre-blanc/ aardappelkroket (L,G)
salade geitenkaas spek/appel/honing (L,G)
spaghetti bolognaise (G)
pad thai vegetarisch (met supplement scampi’s € 6) (G)
vol-au-vent Mechelse koekoek klassiek (L,G)
vlaamse stoverij van varkenswangen (L,G)
paardenkraai met sjalotten en hoeveboter (L)
rundstournedos met saus naar keuze
entrecôte ‘wit-blauw’ 350gr
côte à l’os ‘wit-blauw (1,2kg) voor 2p. met saus naar keuze

33.00
33.00
34.00
29.00
29.50
24.00
20.00
20.00
26.00
27.00
28.00
28.00
31.00
68.00

(bearnaise, champignon, peper) (L) sla, tomaat/verse friet

Het menu serveren wij telkens voor het volledige
gezelschap van uw tafel. Wijzigingen in het menu
zijn niet mogelijk.
Gelieve aan de kaart max. 6 verschillende
hoofdgerechten te kiezen per tafel
Om 23u ronden wij graag af, zodat we de volgende
dag onze gasten fris kunnen dienen.

L = bevat LACTOSE G = bevat GLUTEN
€ 21.00 lunch woensdag-,donderdag-en vrijdagmiddag

Dessert
dame blanche (L)
chocolademousse (L)
crème brulée vanille (L)
tiramisu (L,G)
trio van sorbet
moelleux van chocolade,
gezouten karamelijs (L,G)
kinderijsje (L)

9.00
8.50
10.00
8.50
9.00
10.00
5.00

