
1. Glutenbevattende granen (tarwe, rogge, 
gerst, haver, spelt, khorasantarwe/ kamut) 

2. Schaaldieren 
3. Eieren 
4. Vis 
5. Pinda 
6. Soja 
7. Melk (inclusief lactose) 
8. Noten (amandelen, hazelnoten, walnoten, 

cashewnoten, pecannoten, paranoten, 
pistachenoten en macadamianoten) 

9. Selderij 
10. Mosterd 
11. Sesamzaad 
12. Zwaveldioxide en sulfiet bij 

concentraties van meer dan 10 mg SO2 per 
kilo of liter. 

13. Lupine  
14. Weekdieren 

 

Naast elk gerecht staat het desbetreffende nummer, van de allergenen 

declaratie vermeld hierboven. 

VB: Langoustines in witte botersaus, knolselder en saffraan = 2 / 7 / 9 

Voor verdere info betreffende gerechten waar u allergisch voor zou zijn, 

gelieve onze zaal medewerkers te verwittigen.  

 

 



Suggesties  
 

Voorgerechten  
 

Gillardeau “De beste uit de Creuze” (0,3)     5 st. 8 = 7 € 25,00 

                                                              10 st. € 48,00 

Carpaccio Holstein met truffel vergezeld van een mousse van ganzenlever 

= 7 

€ 26,00 

Langoustines in witte botersaus, knolselder en saffraan : 2 / 7 / 9  € 27,00 

Kreeft Belle Vue ‘New Fox Style’ : 1 / 2 / 3 / 7 

(met quinoa, brunoisegroentjes en cocktailsaus) 

Halve kreeft: 

Volledige kreeft: 
€ 25,00 

€ 45,00  

Hoofdgerechten  
 

Patrijs met truffelsaus, knolselder, gebakken witloof, veenbessenjam, en 

kroketten:1 / 7 / 3 / 9  

€ 30,00 

Wilde eend met pompoenpuree, boschampignons, veenbessenconfituur en 

gedroogde Gandaham: 1 / 7 

€ 28,00 

Kabeljauw-wangetjes met eekhoorntjesbrood en rösti van courgette: 1 / 7 € 32,k,00 

Volledige kreeft met kruidenboter, citroengras & chili : 1 / 7 € 45,00 

  

 

Wijnen  

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT 

Château Petit Bocq - SAINT-ESTEPHE 'Cru Bourgeois'  

 

€ 48,00   

Een harmonieuze wijn die afziet van extreme concentraties en een overdreven houtsmaak. Château Petit Bocq 

is een beetje een buitenbeentje in Saint-Estèphe omdat deze wijn bijna uitsluitend van de Merlot druif is 

gemaakt. Dit bezorgt hem zijn typisch zacht karakter. 

 

Schenken op kamertemperatuur bij kalfsvlees, runderbiefstuk, lamszadel en allerlei wild en gevogelte. Een 

pracht van een Saint-Estèphe! 

 

Regnard Chablis Grand Regnard  € 52.00 

½ fles € 28.00 

Geur is intens en verfijnd; tropisch fruit, appel, witte perzik, licht notig, elegante citrustoets.  

De smaak heeft een excellente frisheid, mooie balans met veel fruit, genereus en mineralig. 

 

 

Voor verdere info betreffende gerechten waar u allergisch voor zou zijn, 

gelieve onze zaal medewerkers te verwittigen.  



Salades (alle gerechten bevatten vinaigrette) 

 

 

Caesar salade met kippenschijfjes, Parmezaanschilfers en lookbroodjes 1/3/7/4 € 19,50 

Salade geitenkaas in een gerookt spekjasje met gekarameliseerde appeltjes: 7/3/8  € 18,50 

Salade ‘Adagio’ (gerookte zalm en grijze garnalen): 4/2/7/3 € 25,00 

Salade ‘Niçoise’ (verse tonijnsteak): 4/3 € 25,00 

Salade met gegrilde scampi’s, avocade en een mix van nootjes: 2/8/3 € 18,50 

Tomaat garnaal: 2/3/7 

1 stk € 

20,00 

 

2stk. € 

26,00  

Pasta’s 

 

 

Spaghetti “Bolognaise” : 1/7 € 14,50 

Penne al Ragù (in een licht pikant tomatensausje): 1/7 € 20,00   

Tagliatelle met scampi, broccoli en groene pestoroomsaus: 1/2/7 € 19,50 

Farfalle met kip, spinazieroomsaus, geroosterde pijnboompitjes, zongedroogde tomaatjes  

en pinoli olijven afgewerkt met fetakaas: 1/7/8 

€ 15,50 

  

Visgerechten 

 

 

Zalmfilet met Vichysoisesaus, warme groenten en puree: 3/4/7 € 26,00 

Gebakken zeetong ‘Meunière’ met salade en frietjes: 3/4/7 € 35,00 

Kabeljauwhaasje met jullienne groenten en natuur aardappelen 2/4/1/7 € 26,00  

Gebakken paling in sjalottensaus of roomsaus met champignons, bieslook en sjalotten: 4/7/1 € 30,00 

Misto di Mare (zeevruchten met een licht pikant tomatensausje en pasta): 4/7/1/2 € 32,00 

  

Warme voorgerechten 

  

Gegrilde gamba’s met fris slaatje en vinegraite van de Chef: 2/3/7/1  € 18,00 

Scampi’s op wijze van de chef of met lookboter en verse kruiden: 7/1/13   ( Vg. 6stuks)  € 14,50 

( saus van de chef = getomateerde roomsaus lichtjes pikant ) 

 ( Hg. 

10stuks)  € 22,00 

Kaaskroket met seizoensslaatje in een krokant koekje: 1/3/7 1 St. € 10,00 

 2 St. € 19,50 

Garnaalkroket met handgepelde Noordzeegarnalen en een seizoensslaatje: 1/2/3/7 1 St. € 12,00 

 2 St. € 22,00 

Dagsoep (seizoensgroentensoep) € 6,00 

  

Koude voorgerechten 

  

Carpaccio van rund met Parmezaanse kaas, rucola en tomaatjes: 7 / 8 € 18,00 

Gerookte Ierse zalm met toast, dillesaus, fijngesneden peterselie en sjalotten: 1/4/7 € 17,50 

Parmaham met meloen  € 20,00   

Tapasbord van de chef (selectie uit onze warme en koude voorgerechten): 8/7/1/2 (1 pers.) € 18,50 

 



Vleesgerechten  

 

Rundsvlees (alle salades bevatten vinaigrette) 
 

 

Ossobucco met verse pasta: 1/7/9 € 20,00 

Huisbereide américain (natuur of prépare): 3/7/10 € 20,00 

Chateaubriand (1 pers.) met salade en frieten: 7 € 25,50 

Ierse Filet Pûre met salade en frieten 7 € 28,00 

Ierse Entrecôte met salade en frieten 7 € 28,00 

Schotse Côte à l’os Angus (2 pers.) ( min.baktijd ~ 30min ) met salade en frieten 7 € 60,00 

Mixed grill (lamsvlees, chipolata's, kippenfilet, rundsvlees) met salade en frieten: 7 € 28,00 

  

Lamsvlees  

  

Lamskroontje met tijm en honingsaus vergezeld van Gratin Dauphinois: 1/3/7 € 28,00 

  

Gevogelte  

  

Kwartels van de chef met spek, champignons en natuurpatatjes: 1/7 € 24,00 

Kippenbrochette met salade en frietjes (min. baktijd ~ 25min ): 7 € 17,50 

Parelhoenfilet met druivensaus en huisgemaakte kroketten: 1/3/7 € 24,00 

  

Sausen  

  

Champignonroomsaus: 1/7 € 3,00 

Peperroomsaus: 1/7 € 3,00 

Provençaalse saus € 3,50 

Béarnaise: 3/7 € 4,00 

Choronsaus: 3/7 € 4,50 

  

Extra supplementen 
  

Slamix, gratin dauphinois: 7 € 4,00 

Warme groenten € 5,00 

Frieten, puree, kroketten, natuuraardappelen, gebakken patatjes 3/7 € 1,50 

Appelmoes € 2,00 

Spaghettisaus: zie spaghetti bolognese  € 3,00 

  

 

 

 

 

 

 

  

 


