Groepsmenu's
Koude voorgerechten
Gerookte zalm
Carpaccio van rund
Tartaar van zalm
Vitello tonnato

Soepen

Asperge-, pompoen-, prei-,
tomaat-pomoen of tomaatensoep
+ crouton/ gebakken boordkorstjes
+ gehaktballetjes

Hoofdgerechten

Vispannetje
Duo van zalm en schartong
Zeebaars
Vol-au-vent en stoofvlees à volonté
Vol-au-vent
Stoofvlees
Varkensribben
Varkenswangetjes
Varkenshaasje

Nagerechten

Tiramisu
Chocolademousse
3 mini dessertjes
Dessert naar keuze

€ 14,5
€ 14,5
€ 15,5
€ 16

Lunchmenu

Vol-au-vent en stoofvlees à volonté
met salade en frietjes

€5
+ € 0,5 p.p.
+ € 1p.p.

€ 23
€ 23
€ 23
€ 18,5
€ 18
€ 19
€ 20
€ 22
€ 21

€5
€5
€6
prijs op aanvraag

Dagsoep

€ 21,5

Luxe menu

3 verzorgde hapjes

€ 45

Zalmfilet met preigarnituur en mousselinesaus
Varkenswangetjes
geserveerd met frietjes of volksbondpatatjes
salade of warme groentemengerling

Koffie
Tip: Update deze menu met een nagerecht + € 5

3 mini-dessertjes
(chocolademousse - tiramisu - crème brulée)

Keuzemenu

e!
uz
e
pk
To

€ 39,5

Gerookte zalm of carpaccio van rund

Vispannetje of rundersteak met saus naar keuze
geserveerd met salade en frietjes
Chocolademousse of tiramisu met speculoos

De prijzen van deze menu's zijn exclusief dranken.

Wenst u een keuze te maken uit deze
groepsarrangementen,
dan vragen om één menu te kiezen voor
de volledige groep.

Rouwmaaltijden
Broodmaaltijd

€ 15

Brood, krokante en zachte pistolets
gekookte ham, Passendale kaas,
krabsla, vleessalade, préparé
slaatje

€7
€ 12

1 Liter plat/bruis
€7
Fles witte, rode, rosé huiswijn € 20
Koffie + 1 x bijschenk
Koffie + 2 x bijschenk

vanaf € 21,5

Soep
Verse soep
(smaak naar keuze)

Tip: extra's bij deze menu → verse soep + € 5

Glas cava
Cava + 1 bijschenk

Rouwmaaltijdmenu

€ 3,9
€ 4,3

Hoofdgerechten
Stoofvlees
Stoofpotje van kalkoen
Varkenshaasje + € 2
Varkenswangetjes + € 3
Zeebaarsfilet + € 4
Garnituren: frietjes, Volksbondpatatjes, kroketjes
Salade of warme groentemengeling
Nagerechten
Fruittaart + € 5
Chocolademousse + € 5
Gebak naar keuze + prijs op aanvraag
Koffie
1 tas koffie
koffie met bijschenk + € 1,4
koffie met 2x bijschenk + € 1,8

Ons restaurant is open op maandag, dinsdag,
vrijdag, zaterdag en zondag .
's Middags vanaf 11u45 en 's avonds vanaf 17u30.
Op woensdag en donderdag zijn wij gesloten.
Wij beschikken over een 'apart' zaaltje. Indien je
hier gebruik van wilt maken kan dit voor groepen
van 14 tot maximum 22 personen.
Het laatste drankje wordt
besteld/geserveerd voor 23.00 u.

