
4 seizoenen – MENU’S 

 

Elk seizoen wijzigen wij onze kaart en presenteren we jullie een 
aangepast menu … met verschillende keuzemogelijkheden.                 

(4 voorgerecht – 3 tussengerecht – 4 hoofdgerecht – 3 dessert)     
Uw keuze mag de dag zelf en het volledig tafelgezelschap mag zijn 

eigen voorkeur doorgeven.                                                                
Geen beperking van aantal gerechten per tafel. 

 

Ook voor de dranken laten we jullie de keuze :                                   
of dranken à la carte (kies wat je wil)                                                

of drankenformule à 12.50 : witte en rode wijn, frisdranken, waters 
en klassieke biertjes à volonté                                                       

vanaf ’t voorgerecht tot aan het dessert. 

 

Aperitief is niet inbegrepen omdat de keuzemogelijkheden en de 
prijzen ver uit elkaar liggen (bvb porto – gin tonic) én er dus 

onmogelijk een gemiddelde kan worden gemaakt. 



WINTERMENU 

Januari – Februari – Maart  

 

Oostends visschoteltje 
Garnaalkroketjes (2) met slaatje 

Slaatje met warme geitenkaas en spekjes 
Witloof met hesp à la grand-mère 

*** 
Soep van de dag 

Sorbet 
Trou Normand (Calvados) 

*** 
Parelhoensuprème met jagersaus, warme groenten & kroketjes 

Schoudersteak ‘au poivre’, warme groenten & kroketjes 
Scampi’s (10) met kreeftensaus, warme groenten & kroketjes 
Gebakken zalmfilet met tartaar, warme groenten & kroketjes 

*** 
Crème Brulée 

Moelleux au chocolat 
Dame Blanche 

 
Keuzemenu zoals beschreven (VG-TG-HG-D)  36.00 € 

Drankenformule wijn, water, frisdrank, bier  12.50 €  



LENTEMENU 

April – Mei - Juni  

 

Asperges met gerookte zalm 
Kaaskroketjes (2) met slaatje 

Gegratineerde zalmfilet 
Césarsalade met kip, croutons, parmezaan 

*** 
Soep van de dag 

Sorbet 
Trou Normand (Calvados) 

*** 
Mixed grill met béarnaisesaus, groenten & frietjes 

Lamskoteletjes met kruidenboter, groenten & frietjes 
Oostendse visschotel, groenten & frietjes  

Kabeljauwhaasje met witte wijnsaus, groenten & frietjes 
*** 

Chocomousse 
Pannacotta met fruit 

Coupe advokaat 
 

Keuzemenu zoals beschreven (VG-TG-HG-D)  36.00 € 

Drankenformule wijn, water, frisdrank, bier  12.50 €  



ZOMERMENU 

Juli – Augustus - September  

 

Slaatje met gerookte zalm 
Breydelhamkroketjes (2) met slaatje 

Gebakken pladijsfilet met tartaar 
Gandaham met meloen 

*** 
Soep van de dag 

Sorbet 
Trou Normand (Calvados) 

*** 
Entrecôte met béarnaise, groenten & frietjes 

Ribbekes -gekruid- à volonté, groenten & frietjes 
Scampi’s (10) met curry en appeltjes, groenten & frietjes 
Mixed visschotel met kreeftensaus, groenten & frietjes 

*** 
Ijscoupe met aardbeien 
Tiramisu met speculoos 

Dame Blanche 
 

Keuzemenu zoals beschreven (VG-TG-HG-D)  36.00 € 

Drankenformule wijn, water, frisdrank, bier  12.50 €  



HERFSTMENU 

Oktober – November - December  

 

Duo kaas- & breydelhamkroket 
Luikse salade (boontjes/spek/aardappel/spiegelei) 

Scampi’s (6) met curry en appeltjes 
Wildpaté met confituur & kramiek 

*** 
Soep van de dag 

Sorbet 
Trou Normand (Calvados) 

*** 
Chateaubriand ‘au poivre’, warme groenten & kroketjes 

Hammetje met mosterdsaus, warme groenten & kroketjes 
Tongrolletjes met kreeftensaus, warme groenten & kroketjes 

Gegratineerde visschotel, warme groenten & kroketjes 
*** 

Crème Brulée 
Brésiliennetaart Maison 

Chocomousse 
 

Keuzemenu zoals beschreven (VG-TG-HG-D)  36.00 € 

Drankenformule wijn, water, frisdrank, bier  12.50 €  


