
VOORGERECHTEN

Gerookte eendenborst met vi jgen, mesclum, honing en mosterddressing   € 16,00

Tartare van rode biet met appel,  gerookte paling en mierikswortel    € 16,00

Portobello gevuld met tomaat - feta en pijnboompitten      € 14,00

Raviol i  met ricotta en spinazie - boschampignons      € 10,00

HOOFDGERECHTEN

Linguini met kip, chorizo, zoete puntpaprika      € 17,00

Pasta Puttanesca          € 17,00

Tagliatel l i  met courgette, geitenkaas en geroosterde amandel     € 16,00

Lamsfi let met zoete aardappel,  pastinaak en thi jmsaus     € 33,00

Parelcouscous met krokante kikkererwten,  

geroosterde groenten, gebakken Haloumni kaas      € 21,00

Rode poonfi let met creme van bloemkool,  kappertjes,  zeekraal ,  beurre blanc  € 28,00

Varkenswangetjes met gekarameliseerde ajuin, witloofsalade, kroketjes   € 19,00

DESSERTS

Marquise brownie met cremeux van caramel chocolade, pistache en passievrucht € 11 ,00

Sabayon met vanil le i js en bosvruchten       € 10,00

Je kan de gerechten van onze suggesties ook verkri jgen in menu-vorm.
Deze staan op de achterzi jde van dit blad.

SUGGESTIES

LIGHT & HEALTY
Zin in een gezonde en l ichte lunch? Elke maand toveren we 

een nieuw en l ight lunchgerecht op jouw bord.

Ovengebakken zalm met broccoli en verse tomatensaus   € 15,00



LUNCHMENU JANUARI/FEBRUARI
€ 25,00 P.P. 

VOORGERECHT

Raviol i  met ricotta en spinazie - 

boschampignons 

HOOFDGERECHT

Varkenswangetjes met gekarameliseerde 

ajuin, witloofsalade, kroketjes 

DESSERT

Sabayon met vanil le i js en bosvruchten 

KLASSIEK MENU
€ 49,00 P.P. 

VOORGERECHT
Huisgemaakte garnaalkroket

Of

Carpaccio van runds 

HOOFDGERECHT
Ossenhaas (Fi let pur)  
met saus naar keuze  

Of

Zeetong meunière   
(supplement € 5,00) 

Beiden geserveerd met een fris  
zomers slaatje en Belgische frietjes

DESSERT
Dame Blanche met vers vanil le i js  
en warme chocoladesaus

SEIZOENSMENU
€ 47,00 P.P.

VOORGERECHT
Gerookte eendenborst met 
vi jgen, mesclum, honing  
en mosterddressing 

Of

Tartare van rode biet met 
appel,  gerookte paling en 
mierikswortel 

Of

Portobello gevuld met tomaat 
- feta en pijnboompitten  

HOOFDGERECHT
Lamsfi let met zoete 
aardappel,  pastinaak  
en thi jmsaus  
(supplement € 5,00) 

Of

Parelcouscous met krokante 
kikkererwten, geroosterde 
groenten, gebakken  
Haloumni kaas 

Of 

Rode poonfi let met creme 
van bloemkool,  kappertjes, 
zeekraal ,  beurre blanc 

DESSERT
Marquise brownie met 
cremeux van caramel 
chocolade, pistache  
en passievrucht

De menu’s worden geserveerd voor het voltal l ige gezelschap aan tafel .
Ons lunchmenu is enkel beschikbaar van  12u - 14u.

Je kan de gerechten van onze menu’s ook apart bestel len.
Deze staan op de achterzi jde van dit blad.

MENU’S


