Menu à la carte
APÉROHAPJES
Mix warme hapjes (18 stuks)
Calamares met tartaar (12 stuks)
Nacho’s
Arrosticini stokjes (4 stuks)

13.00 €
14.00 €
11.00 €
7,50 €

VOORGERECHTEN
Carpaccio van rund
Bouillabaisse
Italaans charcuterie plankje / 2 personen
Scampi’s op Oosterse wijze

11.00 €
11.00 €
16.00 €
11.00 €

SLAATJES
Ceasar salade
Salade met scampi’s,
Griekse salade met inktvisringen

PASTA’S

Spaghetti bolognaise
Pasta vongolé
Vegetarische pasta à olio met seizoensgroenten
Pasta op Oosterse wijze met scampi’s
Pasta met asperges en gerookte roze zalm (seizoen)

16.50 €
19.50 €
16.00 €

13.00 €
19.00 €
12.00 €
19.50 €
20.50 €

Menu à la carte
KINDERKAART
Frikandel (2) met frietjes mayo en ketchup

9.50 €

Kinderspaghetti bolognaise met kaas

8.50 €

Koninginnen hapje met frietjes of kroketjes

10.00 €

Mini steak met frietjes

14.00 €

Menu à la carte
HOOFDGERECHTEN
Tagliata van runds met parmezaan, rucola
Steak (250gr)
Argentijnse filet pure (250gr)
Spare-ribs

23.00 €
23.00 €
29.00 €
21.00 €

Piepkuiken
Souvlaki’s (4)

21.00 €
22.00 €

Koninginnehapje
Spies van scampi’s met huisbereide tartaar
Kabeljauwhaasje met fijne vissaus
Gegrilde zalm met fijne vissaus
Hamburger van blauw wit rund
Bouillabaise met toast en rouille
Asperges op Vlaamse wijze (seizoen)
Asperges met gerookte roze zalm en beure blanc (seizoen)

15.00 €
22.00 €
24.00 €
19.00 €
19.00 €
19.00 €
20.00 €
23.00 €

Vlees grill schotel / per 2 personen
Vis grill schotel / per 2 personen

28.00 €
28.00 €

Sauzen: Pepersaus - Béarnaisesaus - Champignonsaus

Bij alle gerechten:

Frietjes, kroketjes, krielaardappeltjes, pasta , slaatje of warme seizoensgroenten

3.00 €

Totaalprijs exclusief dranken 46.00 € per persoon.
Kinderen tussen 5 en 12 jaar 24.00 € per persoon.
Etende kinderen onder de 5 jaar 10.00 € per persoon.

Ons zondagmenu

vanaf 2 personen

Aperitief hapjes

Voorgerecht geserveerd aan tafel
‘Bouillabaisse met toast en rouille’ of ‘Scampi’s op Oosterse wijze’
of ‘Carpaccio van rund’ of ‘Asperge op Vlaamse wijze’ (seizoen)
of ‘Asperges met gerookte roze zalm en beure blanc’ (seizoen)

Vlees-Grillschotel
Souvlaki / Steak / Spare-ribs / Kip
Grieksere salade / Griekse pasta / Frietjes / Saus naar keuze
Of
Vis-Grillschotel
Scampi brochette / Zeebaars / Inktvisringen
Zalm / Salade
Frietjes of aardappeltjes

Dessert:
Dame blanche met slagroom of vanille ijs met aardbeien met slagroom
of dessert van de dag of koffie

Menu à la carte
DESSERTS
Dame Blanche met warme chocolade saus en slagroom

7.00 €

Aardbeien met ijs en verse slagroom

9.00 €

Dessert van de dag

8.00 €

Vers geklopte sabayon met ijs

9.00 €

Crème brulée

6.00 €

