Menukaart
Brood en Co
( tot 17h.)

Bruine boerenboterham met brie, rucola, noten en tomaat 9
Bruine boerenboterham met spinazie, zalm, avocado en spiegelei 10
Bruine boerenboterham BLT met spek, gerookte kip, ijsbergsla, tomaat en bieslookdressing 10
Croque vuistje 5 // Croque Monsieur dubbel met slaatje 9 // Croque Madam 10
Uitsmijter de Luxe 11
Voorgerechten
Verse tomatensoep met balletjes 6
Traag gegaard buikspek, rode kool, Granny Smith appel 13
Artisanale garnaalkroketten met hun klassiek garnituur 13
Huisgemaakte kaaskroketten 11
Twijfelaar 12
Salades
Salade geitenkaas met appel, noten, rozijnen en frambozendressing met of zonder spek 18
Chicken Caesarsalade met gerookte kip, Parmezaanse kaas, croutons en ansjovis 17
Salade scampi met mango, pijnboompitten, kerstomaatjes en een frisse appeldressing 18
Vegetarische gerechten
Huisgemaakte lasagne met gegrilde groentjes, basilicum, spinazie en ricotta 17
Warme groentetaart met cheddar, witloof, champignons en trostomaat 16
Artisanale kaaskroketten met witloofsla, Granny Smith appel en steakhouse frieten 16
Visgerechten
Artisanale garnaalkroketten met steakhouse frietjes en een royaal slaatje 17
Verse zalmfilet met groene asperges, steakhouse frieten en béarnaisesaus 23
Oostends vispannetje met kabeljauw, zalm, tongrolletjes, garnalen, witte wijnsaus, steakhouse frieten 21
Vleesgerechten
Belgische rumsteak (250 gram) met warme groenten en saus naar keuze 24
Ons huisgemaakt stoofvlees met zijn “luie wijvenfrieten” 18
Classic Burger, 100 % rundsvlees met cheddar, ajuin, sla en tomaat met steakhouse frietjes 16
Koninginnehapje met gemengde sla en frietjes 18
Ribbekes van de chef met gemengde sla, look, chili en steakhouse frieten 23
Spaghetti Bolognese 16
Desserten
Crème brûlée met kokosijs en citroengras 7
Brusselse wafel met slagroom 6
Moelleux van chocolade met vanille ijs 9
Dame Blanche 8
Ola Cornetto (gluten & lactosevrij) 5
Extra
Kroketten, frieten, luie wijvenfrieten, warme groenten 3,5
One table, one bill.
Groups max. 5 different main courses.
Do you have a food allergy, intolerance or hypersensitivity?
Let us know! It will be our pleasure to help you.

