
 
 

 
 

VOORGERECHTEN 
 
LANGOUSTINE 

tomaat en consommé (met bonito) 33 
 
OESTERS 

‘Fine de Claire’ (3/6/9 stuks)  15/20/25 
  
TARTAAR MET BIET 

kers & sesam kaffir 26 
 
TOMAAT BURATTA 

Lardo 20 
 
KRAB 

koolrabi, Granny Smith & hangop 29 
 
GROENE ASPERGES 

Pecorino, gepofte boekweit, granaatappel 23 
 
 
 
 

Voor groepen vanaf 8 personen creëren we een 
marktmenu aan € 38,00 per persoon. 

   Voor meer informatie, gelieve ons te contacteren. 
 
 
 
KINDERMENU 
 

STEAK 15 
met verse frietjes &  salade 
VISSUGGESTIE 15 
met verse frietjes & salade 
SPAGHETTI BOLOGNAISE 15 
 
 
Openingsuren keuken: dinsdag tot zaterdag 19.00-21.30. 
Bent u allergisch? Meld het ons. De samenstelling van de gerechten kan gewijzigd worden. 
Alle prijzen zijn in Euro. 



 
 

HOOFDGERECHTEN 
 
RUNDSVLEES WIT-BLAUW (BEARNAISE-PEPER-CHAMPIGNONSAUS) 

salade & friet  32 
 
ZEETONG MEUNIERE 

salade & friet 39 
 
STEAK TARTAAR VAN WIT-BLAUW RUNDSVLEES 

salade & friet 25 
 
TARBOT 
groene asperge, kappertjes & gepofte aardappel 36 
  
ZWARTPOOTKIP 

jonge wortel, girolle & mousseline aardappelen 30 
 
GROENTENWANDELING 

creatie van momentgroentjes &  fregola 25 
 

SUGGESTIE VAN DE CHEF 
 

ENTRECÔTE HOLSTEIN (2 PERSONEN) 
romesco, rucola, gepofte aardappel 

 & Choronsaus 35 pp 
truffel 10 pp supplement  

 

DESSERTS 
 

DAME BLANCHE 10 

 
MILLEFEUILLE 

mascarpone, yuzu & framboos 12 
 
SORBET 

aardbei, rabarber & basil  10 

 
BROWNIE 

dulce de leche vanille 15 
 
KAZENASSORTIMENT 

vijgencake en compote van peer 15 



 
 

ONZE WIJNSELECTIE 
 

  
Prosseco Di Faveri, Glera druif , veneto, Italië 
Mooie, fijne prosecco met een fris en fruitig mondstructuur 

€ 8,00 € 35,00 

WITTE WIJN   
Schneider, weissburgunder druif, Pfalz regio, Duitsland 2016  
Elegante wijn met lichte zuren. Pit-en steenfruit zorgen voor een mooie rondheid 

€ 7,00 € 30,00  

Tapiz, Chardonnay, Mendoza, Argentinië 2016 (voormalige 
wijnmaker  van Château Petrus) 
Fijne Chardonnay met een frisse aanzet. Daarnaast nog een mooi evenwicht tussen geel fruit 
en vanille. 

€ 6,00 € 28,00 

RODE WIJN   

D’Hellekapelle, pinot noir druif, Heuvelland, België  
Fijne rode wijn met mooie zuren die mooi in balans zijn met het rood fruit. 
Ideaal om gekoeld te serveren. 

€ 6,50 € 35,00 

Dirk Vermeersch ‘Le plan GT-S’, Côte du Rhône, Frankrijk 2014 
(Belgische wijnmaker) 
Heerlijke Syrah met vol intens zwart fruit, karaktervolle kruiding en lichte toast. 

€ 8,00 € 46,00 

 
 

 
SUGGESTIE VAN DE SOMMELIER 

 
Domodimonte ‘Il Messia’, Montepulciano en Merlot, Marche 2012 

Ideale keuze bij onze vleesgerechten 
Intense, fruitige wijn met complexe aroma’s van braambes, anijs en gerookte toetsen. 

Zachte afdronk met ronde tannines. 

 € 11,00       € 65,00 
 

Vraag onze sommelier 
naar onze royale wijnkaart. 


