Prijzen voor groepen en/of feesten (hele
groep dezelfde keuze)
- Aperitief van het huis (vlierbloesem) met 6 hapjes
(1aperitief en 2x bijvullen)

14€

- Hapjes Alleen met bijvoorbeeld cava (aangerekend
per fles)
9€
- Picon van het huis met hapjes

16€

- Fles Cava

25€

- Portie gemend (kaas en salami)

8€

- Portie kaas

6,50€

Voorgerechten
- Soep (soort naargelang het seizoen en afspraak)
4€
- Scampi van het huis of look

15€

- garnaalkroket met garnituur

10€

- Kaaskroket met garnituur

8€

- Gandaham met meloen

12€

- vispannetje

15€

- Toast met gerookte zalm

18€

Hoofdgerechten
- Gerookt gepekeld varkenshaasje op bbq met
bearnaise en groentenbuffet
22€
- Hertenragout (tijdens wildseizoen)

25€

- Varkenswangetjes met warme groenten en kroketjes
22€
- Trio van vis met witte wijnsaus

22€

- Kalkoenfilet met champignonsaus warme groenten
en kroketjes
17€

- Ardeens gebraad met champignon, jager of
mosterdsaus, warme groentjes en kroketjes
17€
- Duits gebraad met champignonsaus, jagerssaus of
mosterdsaus, warme groentjes en kroketjes 17€
- Filet pur met sla, tomaatjes, frietjes

25€

- Rosbief met erwten en wortelen, vleessaus en
kroketjes
20€
- Varkenshaasje met warme groentjes, champignon,
mosterde of jagersaus en kroketjes of gratin 20€
- Warme beenham met koud groentenbuffet en
frietjes champignon of mosterdsaus
18€
- Opgevulde parelhoenfilet op een bedje van
pastinaakpuree met warme groentjes

25€

Desserts
- Biscuittaart met koffie

8€

- Fruittaart met koffie

10€

- Progres creme fraiche of creme au beurre

8€

- Ijstaart naar keuze

8€

- Chocoladetaart van het huis

8€

- Warme appeltaart met ijs en slagroom

8€

- Dessertbord met koffie

12€

BBQ Formules
- worst, brochet, halve rib

18€

- Worst, brochet, halve rib, Entrecote

22€

- Gepekeld gerookt varkenshaasje, ierse zesrib 30€
- Gepekeld gerookt varkenshaasje, entrecote
groentenbuffet, sauzen inbegrepen

25€

Kindermenu’s
- Zakje chips

2€

- portie gemengd

8€

- portie kaas

6,50€

- 6 hapjes

9€

- Kippebil met appelmoes en frietjes

10€

- Frikadel met frietjes en appelmoes

5€

- Balletjes in tomatensaus met puree

10€

- ijsje naar keuze van de kaart
alles qua keuze kan nog besproken worden.
wijn per fles

15€

water per fles

6€

