Voorgerechten
Dag soep met verse marktgroentjes (V)

5,00

Wontonsoepje met Dim Sum en verse groentjes

10,00

Carpaccio van blanc bleu belge

12,50

Garnaalkroketten met sla mix

11,00

Kaaskroketten met sla mix (V)

10,50

Mix van kroketten met sla mix

11,50

Loempia met sweet chili saus (V)

9,50

Lekkere schotel om te delen (min 2pers)

19,00

Dim Sum (5 stuks)

7,50

Dim Sum (10 stuks)

13,00

Kleine Honger
Niet op vrijdag en zaterdagavond (17u30)
Croque Monsieur

8,00

Croque Madamme

9,50

Croque uit het vuistje

6,50

Croque Hawai

9,50

Croque Videe / Bolognaise

10,50

Salades
Salade van gerookte zalm met toast
Salade scampi van het huis

18,00
18,00

Salade scampi Hawaii

19,00

Salade kippenreepjes, ananas en geroosterde paprika

14,00

Salade trio van noordzeevis met grijze garnalen

20,00

Klassieke

hoofdgerechten
Filet pur met sla en frietjes*

28,00

Amerikaanse Black Agnus Entrecote met sla en frietjes*
e
32,00
Gebakken zalm met verse groentjes, puree
en portosaus

19,00

Huisbereide Americain op klassieke wijze/vh. Huis

19,00

Stoofvlees met bruin bier, sla mix en frietjes

15,00

Vol-au-vent met sla en frietjes

15,00

Spaghetti Bolognaise

12,00

* Keuze uit Bearnaise, peper, Champignon of Bizondwodka
Extra supplement 2,50 (frietjes, kroketten, rijst)

Wok Hoofdgerechten
Opgebakken Scampi met rode curry, kokosmelk, straw
mushrooms, Pakchoi, boontjes en basmatirijst

16,00

Scampi met noedels verse wokgroentjes en oester soja
saus

16,00

Wrap met verse wokgroentjes en sweet chili saus

13,00

Wrap met Kip

14,50

Vismengeling met gele curry, verse wokgroentjes en
basmati rijst

15,50

Kippenreepjes met noedels, verse wokgroentjes en
sweet-chili saus

14,50

Kippenreepjes met curry, verse wokgroentjes en basmati
rijst

14,50

Gebakken rijst/noedels met verse wokgroentjes

14,00

Gebakken rijst met curry en wokgroentjes

14,00

Voor de Kids
Spaghetti bolognaise

6,00

Kippenreepjes in de wok met rijst/noedels

7,50

Kipfilet met appelmoes of sla en frietjes

8,00

Kinder Vol au Vent/Stoofvlees

10,00

Suggesties
Voorgerecht
Carpaccio van wagyu beef op zijn klassieke wijze

15,00

Gegratineerde Sint-Jacobs met een linguini van groentjes
en een mousseline van kaas

17,00

Hoofdgerecht
Opgevulde parelhoen filet met spinazie, mozzarella, avocado
en een mousseline van wortel, gepocheerde peer en
aardappeltaartje van spek en groene kool

25,00

Varkenswangetjes op een bedje van wortelglacier met een
aardappeltaartje van spek en groene kool
en bordelaise saus

23,00

Kalkoen tournedos met cognac saus een slaatje en frietjes
e

19,50

Skrei met een risotto van fijne groentjes en chorizo-olie
e

28,00

Gebakken Sint-Jacobs met een linguini van pasta, groentjes
en een tapenade van zongedroogde tomaten

Penne met scampi, fijne groentjes, parmezaan en
Napolitaanse saus

25,00

20,00

Wok suggesties
Gestoomde zeebaars met paksoi en prei op Thaise wijze
met rijst

22,00

Maandmenu
Carpaccio van Japanse wagyu beef op zijn klassieke
wijze
Of
Gegratineerde Sint-Jacobs met een linguini van groentjes
en een mousseline van kaas
*****
Opgevulde parelhoen met spinazie, mozzarella, avocado,
mousseline van wortel, gepocheerde peer en een
aardappeltaartje van spek en groene kool
Of
Skrei met een risotto van fijne groentjes en chorizo-olie
*****
Warm appeltaartje met vanille ijs

42 euro p/p

Desserten

Trio van Sorbet met frambozencoulis

5,50

Vanille ijs met warme chocoladesaus, slagroom en
frambozencoulis

7,00

Fruitsla natuur

6,00

Fruitsla met vanille-ijs en frambozencoulis

8,50

Chocolademousse van Callebaut met warme
chocolade- en vanillesaus

8,50

Crème Brûlée

9,00

Moelleux à la minute

9,00

Dessert koffie

Latte macchiato

4,30

Verwenkoffie

7,50

Irish coffee

7,50

French coffee

7,50

Italian coffee

7,50

Baileys coffee

7,50

Hasselt koffie

7,50

