
SNACKS 
tot 17 uur 

DAGSOEP   

volgens marktaanbod 

 

QUICHE LORRAINE  

spek | prei 

CHILI CON CARNE  

gehakt | zure room | guacamole   

vers gebakken naanbrood 

 

CHILI SIN CARNE  

corn | linzen | guacamole   

vers gebakken naanbrood 

 

KAASKROKETTEN   

2 stuks | slaatje 

GARNAALKROKETTEN   

2 stuks | slaatje 

DUO KAAS-/GARNAALKROKET  

kaas-/garnaalkroket | slaatje 

 

CROQUE MONSIEUR   

kaas | ham 

CROQUE MADAM   

kaas | ham | spiegelei 

 

TOAST BRIE  

brie | spek | Luikse siroop 

TOAST CHAMPIGNONS   

parijse champignons | look 

TOAST SURF & TURF  

kip | scampi | pecorino | paprika 

 

SUPPLEMENT KOUDE SAUSEN 

huisbereide cocktail   

mayonaise/ketchup  

huisbereide tartaar  

 

 

BRUSSELSE WAFELS 
tussen 14 en 17 uur 

CLASSIC  

bloemsuiker 

 

MIKADO  
chocoladesaus  | vanille-ijs 

 

 

PANNENKOEKEN 
tussen 14 en 17 uur 

 

CLASSIC  

suiker of candijsiroop 

MIKADO  

chocoladesaus | vanille-ijs 

APPEL  

gekarameliseerde appel | kaneel 

vanille-ijs 

 

SUPPLEMENTEN 

 

slagroom   

chocoladesaus   

bol ijs  

  



HAPJES 
 

BRUSCHETTA     kan ook   

butternut | look | amandelen 

BOURGONDISCHE BITTERBALLEN   

NACHO’S   

NACHO’S PULLED PORK   

BORRELPLANK   

diverse hapjes om van te genieten  

 

VOORGERECHT 
 

CARPACCIO VAN BRESAOLA   

rucola | pistache | pecorino 

COCQUILLES   

spruitjes | tijm 

GELAKT BUIKSPEK   

appelstroop | wortel 

 

SALADES 
 

GEITENKAAS   

geitenkaas | spek | appel 

noten | butternut 

9 PEPERBOLLEN   

zwarte pens | peer | witloof | krieltjes 

GEROOKTE EEND   

mandarijn | witloof | balsamico 

GELAKTE ZALM   

honing | sesam | krieltjes 

 

 

 

 

PASTA 
 

VAN DE CHEF   

scampi’s | chorizo | paprika | room 

BOLOGNAISE   

huisgemaakte bolognaisesaus 
 

KIP   

groentjes | curry | cashew 

VEGETARISCH   

groentjes | curry | cashew 

onze pasta’s kunnen ook glutenvrij  

bereid worden 

 

SUPPLEMENTEN 

verse frieten | kroketten | puree | 

gratin | pasta  

 

 

brood is inbegrepen bij het voorgerecht, 

pasta en salade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



we vragen u om de keuze te beperken tot 5 gerechten per gezelschap 

allergenen? vraag ernaar 

HOOFDGERECHT 
 

ABERDEEN ANGUS  (+/-400 gr)  

entrecote | saus naar keuze* 

STEAK (+/-250 gr)   

kogel | saus naar keuze* 

 

MIXED GRILL (+/-450gr)  

gerookt hammetje | breydelspek 

rookworst | graanmosterdsaus |  

warme groentjes 

GEGRATINEERD VISPANNETJE   

diverse vis | groentjes | bisque  

ROODBAARS     

mosterdpersilade | prei-hollandaise 

SCAMPI’S (8 stuks)    

van de chef, curry of kruidenboter 

 

* warme sausen: champignonroom, 

peperroom of stroganoff 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

SUPPLEMENTEN 

mayonaise/ketchup  

huisbereide cocktail  

huisbereide tartaar  

gebakken champignons  

slaatje   

warme groentjes  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alle hoofdgerechten zijn voorzien van verse frieten, kroketten, puree, gratin of pasta                                                                                                                 



DESSERT 
 

CHOCOMOUSSE  

callebaut chocolade 

TIRAMISU  

stroopwafel | mandarijn 

APPELTAARTJE   

bladerdeeg | appel | vanille-ijs 

CAFÉ GLACÉ  

koffie | vanille-ijs | slagroom 

 

GEBAKKEN BANAAN  

amaretto di saronno | caramel  

pecannoten | vanille-ijs 

 

KAASBORDJE   

kaasassortiment geselecteerd door  

Domus Casei uit Turnhout 
 

suggestie : geniet nog meer van uw 

kaasbordje met een glas Marsala dessertwijn 

(zie ook suggestiekaart)  

 

IJS 
 

DAME BLANCHE  

3 bollen vanille-ijs | chocoladesaus 

ADVOCAAT   

3 bollen vanille-ijs | advocaat 

BRÉSILLIENE ‘de 9 peperbollen’  

3 bollen vanille-ijs | gebrande nootjes 

chocoladeschilfers | huisbereide caramel 

DE X-BOM  

vanille-ijs | chocolade | koffie |  

merengue | crumble | cremeux 

 

 

 

DIGESTIEVEN 
 

LIMONCELLO  

COGNAC  

BAILEYS   

AMARETTO DI SARONNO   

CALVADOS   

GRAND MARNIER   

WHISKY J.DANIEL’S OLD N°7   

JAMESON   

BRUINE RUM HAVANA CLUB   

SAMBUCA  

OUDE GRAANJENEVER  

 

SPECIALE KOFFIE 
 

IRISH KOFFIE   

ITALIAANSE KOFFIE   

FRENCH KOFFIE   

BAILEYS KOFFIE   

 

 

 

 

SUPPLEMENTEN 

 

slagroom   

chocoladesaus   

bol ijs  


