
 1. Pompoensoep  
 2. Tomatensoep met balletjes

 4. Salade Tzatziki met falafel 
 5. Broccoli nuggets met een mayonaise van rode paprika 
 6. Groenteloempia met thaise curry 
 7. Kaaskroketten met een salade van koolrabi en appel
 8. Couscous salade 
 

 10. Escabeche van makreel
 11. Gepocheerde zalm met een crème van peterseliewortel
 12. Gebakken kibbeling met tartaar
 13. Gefrituurde inktvis met tartaar 
 14. Scampi fritti met thaise curry dip 
 15. Vitello tonnato

 17. Nacho’s met tomatensalsa, gehakt en zure room
 18. Luikse salade 
 19. Bruschetta met boerenham
 20. Carpaccio van het huis
 21. Wildpaté met toast en konfijt
 

 23. Cannelloni gevuld met champignons 
 24. Vegetarische stoofpot
 25. Gratin van bloemkool 
 26. Lasagne van geitenkaas en spinazie

 
 
 28. Vispan uit de oven 
 29. Krokant gebakken scampi diabolique met tagliatelle
 30. Gebakken roggevleugel met kappertjes
 31. Zeebaars en Parijse champignons
 

 33. Rigatoni ratatouille met chorizo snippers
 34. Ambachtelijke vol-au-vent
 35. Gebakken bloedworst met een compote van appelen
 36. Gelakte kippendij
 37. Gelakt buikspek met gestoofde ui
 38. Pizza van het huis 
 39. Hamburger ‘Anders’ met cheddar
 40. Hoevekip met fines champagnesaus
 41. Varkenswangetjes met trappistenbier
 42. Varkenshaas blackwell
 43. Boulet van wild met veenbessen 
 44. Wildstoofpot 
 45. Hertenkalf met ‘grand veneur’-saus
 46. Entrecote met bearnaisesaus

mag extra bijbesteld worden

 48. Frieten
 49. Salade mix
 50. Warme groenten 
 51. Tagliatelle met aioli
 52. Groentenstoemp 
 53. Puree 
 54. Kroketten 
 55. Mayonaise
 56. Ketchup 

 58. Dame blanche
 59. Crème brûlée
 60. Citroensorbet met mojitosiroop
 61. Appelstrudel met vanille ijs 
 62. Poffertjes
 63. Gevulde profiteroles
 64. Rijstpap met bruine suiker
 65. Tiramisu
 66. Chocolademousse 
 67. Verse fruitsalade 

ONBEPERKT GENIETEN AAN € 34,95 per persoon (exclusief dranken)

Hoe werkt het concept?
Per ronde mag je maximum twee gerechtjes per persoon uitkiezen. Duid deze gerechtjes aan op het papiertje dat op tafel ligt en wij brengen het zo snel mogelijk aan tafel. 
Daarna kan je een volgende ronde bestellen. Je mag zelf kiezen of je liever begint met een dessert, voorgerecht of hoofdgerecht. Je kan gerechtjes bestellen gedurende 3 uur 
en tot 22u30. Op de placemat kan je makkelijk bijhouden welke gerechtjes je gekozen hebt. Smakelijk! 
*Indien je gerechtjes bestelt en die niet opeet, brengen wij € 2,00 per gerechtje in rekening.
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ALLERGENEN
Bevat lactose           Bevat gluten          Bevat soja           Bevat vis           Bevat noten            
Bevat eieren           Bevat sesam           Bevat schelp-of schelpdieren           Bevat weekdieren   
Bevat mosterd           Bevat selderij           goedgekeurd door de diëtiste                           
Bevat sulfiet 
(wij kunnen kruisbesmetting niet voorkomen)  

Duid hier je gekozen
 gerechtjes aan!


