
 
Take away 

Verkrijgbaar op 31-1-2 maart/april 

 

 

Hapje  
Mini tomaat gevuld met handgepelde garnaaltjes en cocktaildressing, opgefleurd met een  € 6.00   

salade van tonijn 

Italiaanse charcuterie plank met bijhorende sausjes en olijvenbrood (2p)    € 5.00 

Bladerdeeg hapje gevuld met brie cremeux, krokant spek, truffel en afgewerkt met confituur  € 7.00 

 

 

Voorgerecht 
Asperge à la flamande           € 8.00 

Huisbereide carpaccio van octopus vergezeld met krokantjes van kimshi € 12.00 

Grotchampignon crème soep (1L) € 5.00 
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Take away  

Verkrijgbaar op 31-1-2 maart/april 

 

 

Hoofdgerecht   

Ovenpotje van kriel aardappeltjes en herfstgroenten met een tagliata van runds en chimichurri  € 15.00 

Rundsstoverij met compote van appel         € 11.00 

Pasta polpette in een tomaten basilicum saus        € 9.00 

Gegrilde zeebaars met gnocchi, hazelnoot, grot champignon en beurre de blanc    € 16.00 

Gegrilde aubergine, gevuld met feta kaas, rode ui, hazelnoot en spinazie (v)   € 11.00 

 

*Brood, boter en kazen is voorzien bij de pasta’s  

*Aardappelgerechten uit te kiezen: 

Handgesneden frietjes / Aardappelpuree / Verse kroketten 

 

V = vegetarisch 

 

 

Dessert  
Dame blanche met guanaja chocolade        € 6.00 

Trio van chocolade mousse afgewerkt met een crumble van speculoos     € 6.00 

Gekarameliseerde banaan, chocolade mousse combinaties en limoen    € 6.00 
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A la carte 

Verkrijgbaar op 31-1-2 maart/april 
 

 

 

Rundsstoverij            € 17.00/kg 

Wildstoverij van lams           € 39.00/kg 

Goulash            € 19.00/kg 

Vol-au-vent van hoevekip          € 17.00/kg 

Bolognaise saus            € 11.00/kg 

Gehaktballen in luikse saus          € 20.00/kg 

Balletjes in tomatensaus          € 11.00/kg 

Traag gegaarde spare ribs           € 22.00/kg  

Gamba’s 6/8 in rode kerrie saus          € 35.00/kg 

Gestoomde appel met veenbessen saus        € 4.00 

Gestoofde peertjes in rode wijn saus         € 4.00 

Warme seizoens groenten           € 3.00 

Aardappelpuree (250gr)          € 2.50 

Verse kroketten            € 0.30/st 

 

Desem stokbrood            € 2.00 

Spelt stokbrood            € 2.00 

Olijven stokbrood            € 2.50 

Authentiek stokbrood            € 1.80 

Foccacia +- 200gr           € 3.00 

Ciabatta             € 2.50 

Bollekes brood            € 3.50 
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