
Voorgerechten

Toasts met gerookte zalm
Krokettenmix
Lei van Ardense ham

Om te delen

16.00
14.50
12.50

Carpaccio van rundvlees, olijfolie, Parmezaansekaas, veldsla
Marinière van zalm, sjalotten en milde peper
Vitello Tonato : tartaar van licht gekookt kalf, saus met tonijn en
kappertjes 
Carpaccio van rode bieten, rucola sla, pijnboompitten en verse
geitenkaas
Kaaskroketten, knapperige salade - 2 stukken
                                                       - 3 stukken
Garnaalkroketten uit de Noordzee - 2 stukken
                                                       - 3 stukken
Scampipannetje met kokosmelk en rode curry

19.90
19.90

 
24.00

 
17.00
15.50
21.50
21.50
27.50
19.50

 

Salades

Salade met gegrilde kip  :  knapperige salade - croutons -
Parmezanse kaas - ansjovis - "César" vinaigrette
Friseesalade met spek :  gekrulde sla - spek van de boerderij -
gepocheerd ei - croutons
Veggie salade  :  bulgur - groenten uit het zuiden - fetakaas -
pijnboompitten
"Niçoise" salade  :  verse tonijn - knapperige salade - hardgekookte
eieren - paprika's - zwarte olijven - komkommers - tomaten
Tomaten en garnalen uit de Noordzee - 1 stuk
                                                             - 2 stukken
Artisjok met vinaigrette, grijze garnalen
Carpaccio van tomaten, mozzarella burrata, pesto met basilicum

 
20.00

 
20.00

 
20.00

 
27.00
19.00
29.00
22.00
21.00

We kunnen alleen maar één VAT strook per tafel printen.

Jul i  -  Augustus 2022

Lunch van de week :  een voor-  en hoofdgerecht
(E lke middag geldig van maandag tot  vr i jdag) 28.00



Traditie

Voor de kleine eters

Gerookte zalm, toast, zoete ajuin en citroen
Biefstuk (rundvlees), in boter gebakken, béarnaisesaus — 140 gr
Gehakt rundvlees (filet Américain), rauwkost en kruiden — 120 gr
Spaghetti Bolognaise junior

21.00
20.90
19.00
15.00

Konijn gemarineerd in Trappistenbier van Rochefort 
Traditionele vol-au-vent van gevogelte uit de vrije loop
Traditionele vol-au-vent van gevogelte uit de vrije loop "Royaal"
(met kalfszwezerik)
Spaghetti Bolognaise
Gehaktballetjes in tomatensaus, frietjes en mayonaise
Rotolo (gerolde lasagne) gevuld met ricotta en spinazie,
Parmezaanse room
In kruiden gemarineerd geroosterde ribs, knapperige salade en
gebakken aardappelen

23.00
22.00

 
29.50
18.50
18.50

 
21.50

 
25.50

Vis

Kabeljauw, saus met olijfolie, kappertjes, gedroogde tomaten,
linguine met pesto
Zeetong "meunière", aardappelpuree, salade met mayonnaise
Tataki van rode tonijn, ratatouille van zuiderse groenten

 
32.00
39.00
32.00

Vlees en gevogelte

Gebakken kalfszwezerikken, seizoensgroenten, morieltjescrème,
kleine aardappelen
Wijfjeseendfilet, saus met honing en sesamzaad, gebakken
seizoensgroenten en gratin dauphinois
Gebraden lamskotelet met tijm, rozemarijnsap, gratin dauphinois

 
35.00

 
28.00
32.00



Ossenhaas
Biefstuk gebakken in de pan
Gegrilde entrecôte
Hamburger met rundvlees, spek van de boerderij, Chimaykaas,
saus met truffel 

Filet américain

In de oven gebraden schouder van speenvarken, seizoensgroenten
en gebakken aardappelen (25 min.) 

 
29.00/p.

Américain à la minute – voor u bereid in de keuken 
Américain féroce – voor u bereid in de keuken (licht gekruid)
Américain "natuur" – door u bereid op het bord 

24.00
24.00
24.00

O P  D E  G R I L L  :  B O C Q U I L L O N *  R U N D V L E E S  
 

37.50
26.50
32.50

 
25.00

*Bocquillon rundvlees  :  Vlees van Belgische Witblauwe koeien die in de
Ardennen zijn opgegroeid en gevoed zijn met koolzaad dat op onze velden
is gerijpt. De echte smaak van rundvlees uit het verleden!

Grill

Om te delen

Saus naar keuze (aangeboden) :  zwarte peper, Béarnaise, champignons



VOORGERECHTEN 

Carpaccio van rode bieten, rucola sla, pijnboompitten en verse geitenkaas
Marinière van zalm, sjalotten en milde peper
Vitello Tonato : tartaar van licht gekookt kalf, saus met tonijn en
kappertjes
Scampipannetje met kokosmelk en rode curry

HOOFDGERECHTEN

"Niçoise" salade : verse tonijn, knapperige salade, hardgekookte eieren,
paprika's, zwarte olijven, komkommers, tomaten
Biefstuk gebakken in de pan, saus naar keuze
Wijfjeseendfilet, saus met honing en sesamzaad, gebakken
seizoensgroenten en gratin dauphinois
Rotolo (gerolde lasagne) gevuld met ricotta en spinazie, Parmezaanse
room

NAGERECHTEN

De koffietaart, specialiteit van het huis sinds 29 jaar
Melba aardbeien
Assortiment van nagerechten van onze Pâtissier
Selectie van Belgische kazen, knapperige salade

Menu van het seizoen

Een voor- ,  hoofd- en nagerecht p.p.  :  49€/p.  
 


