KLEINE KAART
Pasta’s
Spaghetti bolognese

€ 12,00

Spaghetti met pesto Vege

€ 12,00

Lasagne bolognese

€ 12,00

Pasta met zalmreepjes en romige pestosaus

€ 19,00

Pasta met kip, zachte curry, kokos en appeltjes

€ 19,00

Tortellini met ricotta en spinazie

€ 17,00

Salades
Salade met lauwe geitenkaas Vege

€ 19,00

(stukjes appel, honingvinaigrette, broodkorstjes)
Salade met scampi black tiger ,curry,groene appeltjes, kruiden

€ 19,00

Salade Niçoise met tonijn en prinsessenboontjes

€ 19,50

Salade met spek, kruidenkorstjes, boontjes en aardappelblokjes

€ 18,00

Rundscarpaccio met kruidenolie en parmezan schilfers

€ 17,00

Snacks
Kaaskroketten met sla en gefruite peterselie Vege

€ 14,00

Groenten burgers met sla Vege

€ 14,00

Garnaalkroketten met sla en gefruite peterselie

€ 16,50

Tomaat mozzarella met olijfolie en basilicum Vege

€ 16,50

Portie mosselen met frietjes (zie mosselgerechten): vanaf

€ 16,50

Scampi's (9 stuks) in lookboter met tomaat en rijst

€ 22,90

Deze gerechten worden geserveerd met brood.
Supplement frietjes

€ 3,00

Supplement mayonnaise/ketchup

€ 1,00

Dienst & BTW inbegrepen

RESTAURANT
Soepen
Dagsoep

€

5,50

Ajuinsoep met toast en kaas

€

7,00

Noordzee vissoep met toast en rouille

€

13,00

€

14,50

Salade met scampi black tiger, curry, groene appeltjes, kruiden €

17,00

Salade met spek, broodkorstjes, boontjes en aardappelblokjes €

16,00

Salade met lauw geitenkaasje en honingvinaigrette Vege

€

16,50

Rundscarpaccio met kruidenolie en parmezaanschilfers

€

15,50

Vanaf €

14,00

Koude Voorgerechten
Tomaat mozzarella met olijfolie en basilicum Vege

Warme Voorgerechten
Mosselen (zie Visgerechten)

Kaaskroketten met klein slaatje en gefruite peterselie Vege

€

12,90

Garnaalkroketten met klein slaatje en gefruite peterselie

€

14,90

Scampi’s black tiger in lookboter met tomaat (6 stuks)

€

16,50

Tortellini met ricotta en spinazie

€

14,00

Voorgerechten kunnen niet als snack besteld worden.

Dienst & BTW inbegrepen

RESTAURANT

Streekgerechten
Vlaamse stoverij van rundswangen met fris slaatje en frietjes
(rundvlees gegaard in donker bier )

€

20,90

Konijn op z’n Vlaams met fris slaatje en frietjes
(in zoete bruine saus met pruimen, spek en zilveruitjes)

€

20,90

Gentse waterzooi van kip met gestoomde aardappelen
(in romige soep met verse fijne groenten)

€

19,90

Steak (250gr) met saus naar keuze, fris slaatje en frietjes
(peperroom of champignonroom)

€

19,90

Rib-Eye (300gr) met saus naar keuze, fris slaatje en frietjes
(peperroom of champignon room )

€

24,90

Kipfilet natuur, fris slaatje en frietjes

€

18,50

Lamsragout op “Moorse” wijze met gedroogde abrikozen
en rijst

€

22,90

Wok van kip met dagverse groenten, Aziatische toets en rijst

€

19,90

Vleesgerechten

De voorziene frietjes, aardappelen, puree, rijst of pasta kunnen zonder meerkost gewijzigd
worden, indien u dit meedeelt bij opname van de bestelling.

Bijgerechten

Gemengd slaatje € 4,00
Supplement warme saus (peperroom of champignonroom) € 2,50

Dienst & BTW inbegrepen

RESTAURANT
Visgerechten
Gebakken slibtongetjes (3 stuks) met sla en frietjes

€

22,50

Rode poonfilet) met tijm & citroen, witte wijnsaus
en puree. Vis van het jaar 2017

€

20,50

Zalmfilet met compote van tomaat, graanmosterdsaus
en puree

€

21,50

Scampi's (9 stuks) in lookboter met tomaat en rijst

€

22,90

Wok van scampi's met dagverse groenten,
Aziatische tinten en rijst

€

22,50

Bouillabaisse uit de Noordzee met rouille en toastjes

€

23,00

De voorziene frietjes, aardappelen, puree, rijst of pasta kunnen zonder meerkost gewijzigd worden,
indien u dit meedeelt bij opname van de bestelling.

Gemengde salade € 4,00

Bijgerechten:

Voor de allerkleinsten
Croque-monsieur (tosti met
kaas en hesp) uit het vuistje

€ 5,00

Kinderspaghetti

€ 7,00

Kinderhamburger met
frietjes(met mayonaise
/ketchup)

€ 7,90

Kinderkipfilet met frietjes
(met mayonaise/ketchup) en
appelmoes

€ 7,90

Kindermenu: € 12,50
Dagsoep
Of

Kaaskroket
∞

Vissticks met
puree of frietjes
Of

Kipfilet met
appelmoes en frietjes
Of

Spaghetti bolognaise
Of

Vissticks met puree of frietjes € 7,90

Hamburger met frietjes
∞

Ysje
Dienst & BTW inbegrepen

Welkomstmenu
Uiensoep met toast en gemalen kaas
OF
Dagsoep
OF
Fris slaatje met spek, boontjes en aardappelblokjes

Wok van kip met verse groenten en
Aziatische tinten
OF
Pasta met zalmreepjes en romige pestosaus

Panna Cotta met gemarineerde sinas

€ 19,90
Dienst & BTW inbegrepen

Menu "Strijdershuis"
Kaas- of garnaalkroket
met gefruite peterselie
OF
Tomaat mozzarella met olijfolie en basilicum

Steak met saus naar keuze, sla en frietjes
OF
Rib-Eye met saus naar keuze, sla en frietjes
(supplement + € 4)
OF
Mosselen natuur met frietjes

Huisbereide chocolademousse

€ 29,50
Dienst & BTW inbegrepen

Wandeling door de Vlaamse keuken
Kleine portie mosselen natuur
Garnaalkroket
Waterzooi van kip op Gentse wijze

Vlaamse stoverij met fris slaatje en frietjes
OF
Konijn op z’n Vlaams met fris slaatje en frietjes
OF
Bouillabaisse uit de Noordzee met Rouille en toastjes

Koffie of thee
Stel Uw eigen menu samen :

3 gerechten :
4 gerechten :
5 gerechten :

Dienst & BTW inbegrepen

€ 35,00
€ 42,00
€ 45,00

