
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten. 
Heeft u een allergie? Meld het ons, dan denken we graag met u mee. 

Vegetarisch

RUNDERCARPACCIO
Tuinkruidenmayonaise - diverse slasoorten - 
pittenmix - Parmezaanse kaas - cherrytomaat 
- gemarineerde beukenzwam - oude 
balsamico

SALADE CAESAR
Romeinse sla - croutons - ansjoviscrème - ei - 
Parmezaanse kaas - buikspek - gerookte kip
(meerprijs €1,50 zalm i.p.v. kip)

EEND
Lichtgerookte pastrami - gemarineerde rode 
biet - zwarte knofl ookcrème - sinaasappel - 
dressing van gekarameliseerde specerijen

TONIJN
Cannelloni - atjar - wasabimayonaise - 
pappadum - gel van paprika - gemberkaviaar 
- groene sesam - sojavinaigrette

WATERMELOEN
Gegrild - feta - gel van munt - Indische kers

DAGSOEP
Vraag aan een van onze medewerkers naar de 
soep van de dag!

Voorgerechten

Twee gangen

Drie gangen

€ 24,50

€ 28,50

SOUP DE PECHE 
Vers fruit – hibiscus granite – sorbet van 
framboos
Suggestie: Moscatel – Alvear – Spanje

LUXE KAAS (+ €3,-)
Suggestie: Pedro Ximénez – Alvear Montilla-
Moriles – Spanje

KOFFIE COMPLEET 
Heerlijke zoetigheden met koffi e of thee naar 
keuze 

Desserts

KALFSSUKADE
Zacht gegaard - romige pasta met gepofte 
knofl ook - gamba’s - jus met tomaat - 
pijnboompitten - rozijnen en basilicum
Pinot Noir, Cour des Dames, Frankrijk

HAMBURGER
Kempenlanderburger - briochebrood – Old 
Amsterdam – Parmaham – Savora mosterd – 
ketchup – rucola – tomaat – verse friet
Brugse Zot van de wisseltap, Belgisch Blond

ZEEBAARS 
Kruidenrisotto – courgettetonnetjes – antiboise
Custoza, Monte del Frá, Ialië 

NOODLES
Oosterse wijze – groente – omelet – 
vegetarische loempia – soja-sesamsaus
Rosé Chiaretto Bardolino, Monte del Frá, Italië

SALADE CAESAR 
Romeinse sla – croutons – ansjoviscrème – ei – 
Parmezaanse kaas – buikspek – gerookte kip
(meerprijs €1,50 zalm i.p.v. kip)
Vedett extra white

SPECIAL 
Vraag aan een van onze medewerkers naar de 
special van de dag!

SUPPLEMENTEN € 3,-
Verse friet met mayonaise
of
Gemengde salade

Hoofdgerechten

MENEER 
FRITS


