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NIEUWJAARSMENU 
van 01 tot 31 januari 2018 

 

Glaasje Cava met tapasbordje 

*** 

Tomatenroomsoepje 

*** 

Scampi’s (6) kreeftensaus 

*** 

Chateaubriand ‘au poivre’ 

Warme groenten en kroketjes 

*** 

Lekkerlandbordje 

*** 

Nespresso 

 

Menu all-in : witte en rode wijn, frisdrank, 

water en klassiek biertje    49.50 € 
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VALENTIJNSMENU 
van 10 tot 18 februari 2018  

 

Fonkelend aperitief met lieve snoepertjes 

*** 

Verliefde visfilets 

*** 

Zoentje van twee soepjes 

*** 

Omhelzing van filet mignon en filet pur 

met leuke garnituurtjes 

*** 

Vurige kus van twee dessertjes 

*** 

Liefdeskoffie 

 

Menu all-in : witte en rode wijn, frisdrank, 

water en klassiek biertje    49.50 € 
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MOEDERDAGMENU 
van 11 tot 13 mei 2018  

 

Glaasje Cava met lieve hapjes 

*** 

Fluwelen aspergeroomsoepje 

*** 

Pannetje van Sint-Jacobsvruchten 

*** 

Normandische parelhoensuprème 

Gebakken appeltjes en kroketjes 

*** 

Verwen-dessertje 

*** 

Nespresso 

 

Menu all-in : witte en rode wijn, frisdrank, 

water en klassiek biertje    49.50 € 
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VADERDAGMENU 
van 08 tot 10 juni 2018  

 

Gin Tonic met pittige hapjes 

*** 

Vurig roomsoepje 

*** 

Scampibrochette met currysaus en appeltjes 

*** 

Entrecôte béarnaise 

Slaatje en frietjes 

*** 

Ijscoupe met aardbeien 

*** 

Nespresso 

 

Menu all-in : witte en rode wijn, frisdrank, 

water en klassiek biertje    49.50 € 
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MENU WK-VOETBAL 
van 14 juni tot 15 juli 2018  

 

We bijten de spits af met LUKAKU’S aperitiefje 

*** 

EDEN’S soepje zet de aanval op 

*** 

KEVIN’S lievelingsvisje zorgt voor een stevige basis 

*** 

Het mals stukje vlees van VERTONGEN 

vult alle gaatjes 

*** 

THIBAUT sluit alles af 

*** 

Een koffietje van de bondscoach 

 

Menu all-in : witte en rode wijn, frisdrank, 

water en klassiek biertje    49.50 € 
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ZOMER-STREEKMENU 
van 1 juli tot 31 augustus 2018  

 

Filliers Gin-tonic 

*** 

Slaatje met gerookte Omegabaarsfilet 

*** 

Perensorbet 

*** 

Breydelham met Tierentynsausje 

Slaatje en frietjes 

*** 

Gents cuberdonijs 

*** 

Deinse Koffie 

 

Menu all-in : witte en rode wijn, frisdrank, 

water en klassiek biertje    49.50 € 
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VERKIEZINGSMENU 
van 05 tot 14 oktober 2018  

 

VLD … aperitief met blue curaçao 

*** 

SPA …Tomatenroomsoepje met balletjes 

*** 

GROEN … Pasta Pesto met spekjes en champignons 

*** 

CD&V … Zalmfilet met kreeftensaus 

Slaatje en frietjes 

*** 

NVA / Vlaams Belang … Coupe advokaat 

*** 

Alle ander partijen … Nespresso met snoepertjes 

 

Menu all-in : witte en rode wijn, frisdrank, 

water en klassiek biertje    49.50 € 
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ASTENE KERMISMENU 
van 19 tot 22 oktober 2018  

 

Aperitief Maison met hapjes 

*** 

Tomatenroomsoepje 

*** 

Gegratineerd Oostends visschoteltje 

*** 

Varkenshaasje Archiduc 

Warme groenten en kroketjes 

*** 

Dame Blanche 

*** 

Nespresso 

 

Menu all-in : witte en rode wijn, frisdrank, 

water en klassiek biertje    49.50 € 
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KERSTMENU 2018 
Op 25 december 2018   

 

Glaasje Cava met tapasbordje 

*** 

Soepje van bospaddestoelen 

*** 

Zeewolffilet met witte wijnsaus 

*** 

Kalkoenhaasje met jagersausje 

Appeltjes, veenbessen en kroketjes 

*** 

Kerstbuche 

*** 

Nespresso 

 

Menu all-in : witte en rode wijn, frisdrank, 

water en klassiek biertje    49.50 € 


