DINER
APPETIZERS

KAART
SOEPEN

BORRELPLANK
(minimaal 2 personen)

Combinatie van lekkere
borrelhapjes, tapas, gedroogde
ham/worst & brood met diverse
dips
12.5

BROOD

met diverse dips
4.4

BISQUE VAN STRANDKRABBETJES
met rivierkreeft & room
7.8

UIEN-TOMATENSOEP

bereid met rode port & geserveerd met
geraspte Gruyère
6.8

ROMIGE CHAMPIGNONSOEP

bereid met Gouden Carolus whisky
6.8

VOORGERECHTEN

BROOD

met diverse dips
4.4

RIVIERKREEFT-LOEMPIA

huisgemaakte loempia gevuld met
rivierkreeftjes, op oosterse noedels
met paksoi & oestersaus
10.8

KINDERMENU

GEROOKTE RIBEYE
Krokante papadum met dun gesneden
gerookte ribeye van Rokerij Smoking
& huisgemaakte humus
11

BOTERVIS
Lichtgerookte botervis met Thaise
vinaigrette & avocadocrème
9.8

TOREN VAN PITA

Mini pitabroodjes gevuld met verse
seizoensgroenten, pestokaas &
bechamelsaus
8

CARPACCIO

met friszure mosterdsaus, rucola &
kaasflakes
10

tot 12 jaar

TONGSCHARFILET

met frites, een ijsje toe & een
verrassing voor mee naar huis
9.9

KIPKERELTJE

met frites, een ijsje toe & een
verrassing voor mee naar huis
9.9

KINDERPANNENKOEK

met stroop & poedersuiker,een
ijsje toe & een verrassing voor
mee naar huis
7.9

GROENTENCROQUET

met frites, een ijsje toe & een
verrassing voor mee naar huis
9.9

Een diner om naar uit te kijken !

DINER

KAART

VISGERECHTEN

VLEESGERECHTEN

LINGUINE MET ZEEVRUCHTEN

pasta met diverse schelpdieren,
(o.a. vongole, kokkels &
scheermessen), tomatenparels &
salie-botersaus
21.5

GEBAKKEN TONGSCHARFILETS
met romige risotto, paksoi &
limoen-botersaus
20.9

VIS VAN HET MOMENT
Wisselend visgerecht
dagprijs

VLAAMSE STOVERIJ

gestoofde rundersucade bereid met
Gouden Carolus classic
geserveerd met rijst & gremolata
18.5

VARKENSHAASSATÉ

rosé bereid, geserveerd met
huisgemaakte pindasaus, echt verse
friet & oosterse noedels-salade
16.9

FLAT IRON STEAK

van de grill, met linzen, roodloof
& bearnaise saus
24.5

VEGETARISCHE
GERECHTEN

COQ AU VIN

Kippenbouten gestoofd in rode wijn
met spek, champignons & tijm
geserveerd met krieltjes
17.8

FRITATTA

Deze Italiaanse "omelet" uit de oven
is rijkelijk gevuld met heerlijke
verse seizoensgroenten & romige
Taleggio kaas.
Geserveerd met salade & brood
16.9

CANNELLONI

pasta gevuld met mosterdgroentenragout uit de oven, met
kruiden-botersaus
Geserveerd met brood & salade
16.9

Wij werken met écht verse friet van Friethoes.
Bij Friethoes houden ze van friet Maar dan wel echt
vers en liefst van een lokale aardappel. Friet is
een delicatesse en zo moet je het ook benaderen. De
lekkerste friet is vers gesneden, onbehandeld en
ambachtelijk met zo min mogelijk tijd en
handelingen tussen aardappel en bord.

BIJGERECHTEN
Al onze gerechten worden geserveerd met
passende garnituren, maar het is natuurlijk
altijd mogelijk om hier extra van te
bestellen

SEIZOENSGROENTEN
VERSE FRIET
ZOETE AARDAPPELFRIET
SALADE
SAUZEN

3.5
3.5
3.5
3
1

Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten

Een diner om naar uit te kijken !

