Toast
Zweedse toast

Vlees
Enkel

dubbel

12,50

16,50

12,50

16,50

11,50

14,50

Toast/kruidenkaas/jonge sla/radijsje/gerookte zalm

Italiaanse toast
Toast/pesto/zon gedroogde tomaatjes/jonge sla/pijnboompitjes/parmaham

Veggie toast
Toast/basilicum/jonge sla/trostomaatjes/buffelmozzarella/ pijnboompitjes

Tortilla wrap

Dry-aged ribeye black Aberdeen Angus

32,00

Amerikaans ras dat enorm veel vrije rondloop kent, eet voornamelijk
wat de natuur hem geeft zoals diverse grassoorten en wilde kruiden, heeft
de eigenschap om nogal vet te staan waardoor dit vlees enorm sappig is.

Entrecote Franse Limousin

29,50

Vlamingen zijn Bourgondiërs. Zeker als het op een mooi stuk vlees aankomt.
Limousin-vlees staat bekend om de mooie rode kleur, speciale marmering,
heerlijke sappigheid en ongekende malsheid.

Wrap /kippenblokjes/ sla/ trostomaatjes / currydressing

12,50

Thaise wrap/ scampi’s/ lenteuitjes/ sla/ trostomaatjes/
koriander/ Munt/ sweet chili mayonaise

13,50

Filet mignon Franse Limousin

28,50

Bij deze vleesgerechten zijn inbegrepen kropsla/rauwkost /saus naar keuze/natuur jus/
peperroom/champignonroom/gebakken champignons/Béarnaise/frietjes of kroketjes

Pasta’s
Pasta/scampi/Diabolique
Pasta /scampi’s/groenten/zachte curryroom
Pasta/buffelmozzarella/basilicum
Pasta Napolitano/ krokant gebakken kip
Pasta/kip/ groenten/ zachte curryroom
Pasta/pesto/gerilde runderlapjes/trostomaatjes/pijnboompitjes

Steak natuur
15,50
15,50
13,50
14,50
14,50
17,50

Salades
Salade/gerookte zalm/geraspte appel/granaatappel,
Salade/ scampi’s / calamares/ paprika dressing
Salade/tomaat/buffelmozzarella
Salade, scampi’s/ kip/ appel/granaatappel/currydressing
Salade, kip /verse ananas/ honingdressing
Caesarsalade
Thaise beef salade
Thaise salade tofu

15,50
15,50
13,50
15,50
15,50
15,50
16,50
14,50

Vis en schaaldieren
Sliptong / witloofsla/tartaar
Gebakken kabeljauwhaasje/witloofsla/tartaar
Gebakken zalm/ witloofsla/tartaar
Gamba’s à la plancha

dagprijs
18,00
17,50
17,50

Supplementen sausen: peperroomsaus/champignonroomsaus /gebakken champignons

18,00
2,50

Kippenfilet met champignonsaus
Kippenfilet met pepersaus

17,50
17,50

Thaise gerechten (witte rijst inbegrepen, gebakken rijst + 3,5€)
Gewokte gamba’s/ rode currypasta/Thaise basilicum
Scampi’s/groenten / rode curry / gele curry (mp)
Scampi’s /groenten / oestersaus(np)
Scampi’s / rode curry /kokos /thaise basilicum(mp)
Scampi’s / groenten /verse ananas / zoetzuur
Gelakte zalm/gewokte groenten/thaise dressing
Kabeljauwhaasje/groenten/gele curry of rode curry
Gewokte kip / groenten /caswhewnoten
Kip met rode curry / kokos / thaise basilicum (mp)
Kip / groenten/oester / gele curry/rode curry (mp)
Rundsvlees /groenten/ kokos /gele curry (mp)
Rundsvlees /rode curry,kokos /thaise basilicum (mp)
Rundsvlees /Thaise basilicum /chili (p)
Rundsvlees / groenten /kokos / rode curry (mp)
Eén tafel = één rekening a.u.b.
Alles wordt vers bereid, geef ons graag
daarvoor
dan ook voldoende tijd
Allergieën? Geen probleem
gelieve dit vooraf even te melden.
Vraag naar onze suggesties

18,50
16,50
16,50
16,50
16,50
18,50
18,50
15,00
15,50
15,50
17,50
17,50
17,50
17,50

