FINGERFOOD
Jamon Serrano Gran Reserva 24m (100g), zwarte olijventapenade, pane sardegna

€ 18,00

Auberginekaviaar, flatbread

€ 12,00

Mix truffel - Ibericokroketjes, paprika-yoghurtdip

€ 14,00

Kibbeling, tartaar, citroen

€ 14,00

VOORGERECHTEN
Huisgemaakte terrine van ganzenlever, vijgencompote, aarbeibrood
- Glaasje Colheita porto 2003
- Glaasje Spaanse Moscatell (zoet)

€ 25,00

€ 12,00
€ 7,00

Carpaccio van gerookte entrecôte - parfait van iberico

€ 19,00

Kaaskroketten, gefrituurde peterselie

€ 15,00

Garnaalkroketten, gefrituurde peterselie

€ 17,00

Duo kaas- garnaalkroket, gefrituurde peterselie

€ 18,00

Scampi’s all’ arrabbiata

VG: 5 stuks € 18,00 - HG 7 stuks € 26,00

HOOFDGERECHTEN
SALADES
Salade met geitenkaas d’Ozo, pijnboompitten, rozijnen, balsamico

€ 19,00

Thai beef salade

€ 22,00

PA STA
Papardelle, champignons, parmezaan

€ 22,00

Fettucini, carpaccio van gerookte entrecôte, zwarte peper, espuma van rucola

€ 26,00

Fettucini, scampi’s all’ arrabbiata, 7 stuks

€ 26,00

Vanaf 6 personen, gelieve uw keuze te beperken tot 4 verschillende gerechten per gang.

Indien u over allergieën beschikt gelieve ons dit op voorhand te melden, de samenstelling van onze gerechten kan wijzigen.

HOOFDGERECHTEN
MEAT
Filet pur met warme seizoensgroenten

€ 38,00

Varkenswangen, witloofsla

€ 24,00

Spare Ribs - gemengde sla

€ 26,00

*Pepersaus, Champignonsaus, Stroganoff
*Sauzen en aardappelgerechten inbegrepen

F I S H & CO
€ 29,00

Kabeljauw, preipuree, kalfsjus

€ 33,00

Sliptongetjes met salade en tartaar
Kreeft “Belle-Vue“ met salade, ei, verse mayonaise en cocktail

Dagprijs

Kreeft “Boothuys”met lookboter en saffraanrisotto

Dagprijs

*Sauzen en aardappelgerechten inbegrepen

K I D S (tot 12 jaar)
EXTRA SIDES
Witloofsla

€ 4,00

Warme seizoensgroenten

€ 6,00

Curryworst met frietjes en ketchup

€ 12,00

Kibbeling met frietjes

€ 13,00

Steak met frietjes

€ 14,00

Ravioli met spinazie en tomaat

€ 12,00

NAGERECHTEN
€ 6,00

Kinderijsje – discobolletjes
Dame blanche met verse chocoladesaus

€ 10,00

Trio van chocolade

€ 14,00
€ 9,00

Brusselse wafel met suiker

€ 10,00

Brusselse wafel met slagroom

€ 1,50

*Slagroom

€ 15,00

Kaasbordje “ Kaasmeester Lourdon”
- Glaasje Colheita porto 2003
- Glaasje Spaanse Moscatell (zoet)

€ 12,00
€ 7,00

Vanaf 6 personen, gelieve uw keuze te beperken tot 4 verschillende gerechten per gang.

Indien u over allergieën beschikt gelieve ons dit op voorhand te melden, de samenstelling van onze gerechten kan wijzigen.

