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    Tapasschotel (vanaf 4 personen)    
   

Olijvenmix | entrecôte maison | blokjes Parmesan | abruzzese | 
saltufo salami | seranoham | scampi | pittig gehaktballetje | haringhapje en aioli

€ 6,50/pers

Mini sandwiches

De minisandwiches worden belegd met de door u gekozen charcuterie en salades. 
         De sandwiches worden op een schotel gepresenteerd.   

€ 1,20/stuk

Warme hapjes  (Te bestellen vanaf 30 stuks) 

• Mini-videe         € 0,65/st.
• Mini-videe met kaas en ham       € 0,65/st.
• Mini-videe met garnaal       € 0,65/st.
• Mini-worstenbroodje        € 0,65/st.
• Mini-kaasrolletje        € 0,65/st.
• Mini-pizza         € 0,65/st.

Schotel gemengd (vanaf 4 personen)

  Een gemengde schotel bevat boerenkop, kaas, salami en mosterd   
€ 4,50/pers.

Schotel dipgroentjes (vanaf 4 personen)

Komkommerstaafjes, paprikastaafjes, bloemkoolroosjes, 
    wortelstaafjes en tomaat cherry       
     € 4,50/pers.      
            
     



Koude voorgerechten

• Carpaccio van ossenhaas       € 7,50/pers.
• Vitello tonato                      € 7,50/pers.
• Bordje met themapaté (3 soorten + confituur)     € 6,50/pers.
• Gerookte zalm + garnituur       € 8.50/pers.
• Zalm Belle vue         € 8,50/pers.

     
     

        Warme voorgerechten 

• Gebakken kalfszwezerik met prinsessenboontjes en jus    € 13,00/pers.
• Tongrolletjes (4 stuks) met aromatensaus     € 10,00/pers.
• Tongrolletjes (4 stuks) met kreeftensaus     € 10,00/pers.
• Tongrolletjes (4 stuks) met safraansaus     € 10.00/pers.
• Scampi diabolique (8 stuks)       € 10,00/pers.
• Scampi met zachte curry (8 stuks)      € 10,00/pers.
• Scampi met roze pepersaus (8 stuks)      € 10,00/pers.
• Scampi met kreeftensaus (8 stuks)      € 10,00/pers.
• Kaaskroketten                 € 1,85/stuk
• Garnaalkroketten                 € 2.90/stuk

Soepen

U heeft elke dag een ruime keuze uit verse dagsoepen. Ons assortiment 
  bestaat dagelijks uit minstens 6 verschillende soorten soep.   

€ 3,75/liter
 



Hoofdgerechten vis

• Kabeljauwhaasje in kappertjessaus met puree                    € 12,00/pers.
• Kabeljauwhaasje in graanmosterdsaus vergezeld van puree en
    prinsessenboontjes         € 12,00/pers.
• Tongrolletjes op normandische wijze en pommes duchesse    € 15,00/pers.
• Gebakken zalmfilet met witte wijnsaus, gestoofde spinazie 
    en pommes duchesse         € 14,00/pers.
• Tongrolletjes (6 stuks) in aromatensaus met puree     € 15,00/pers.
• Tagliatelle met scampi’s en roze pepersaus                 € 8,00/pers.

    

        Hoofgerechten vlees    

• Kalkoenfilet met saus naar keuze + kroketjes     € 8,00/pers.
• Varkenshaasje met saus naar keuze + kroketjes    € 9,00/pers.
• Kalfsoester met saus naar keuze + kroketjes      € 13,00/pers.
• Gegrilde kipfilet met ratatouille       € 9,00/ pers.
• Kalkoenorloff met champignonroomsaus + kroketjes    € 9,00/pers.
• Kalfsorloff met champignonroomsaus + kroketjes    € 11,00/pers.
• Lamsfilet met graanmosterdsaus + gratin      € 16,00/pers.
• Lamskroon met kruidenkorst in lamsjus + gratin     € 16,00/pers.
• Lamsbout in pepersaus + kroketjes       € 12,00/pers.
• Kalfszwezeriken in kalfsjus met gebakken champignons     € 18,00/pers.
• Gevulde kipfilet met groentjes in Italiaanse saus     € 11,00/pers.
• Waterzooi van kip        € 9,00/pers.
• Ossentong in Madeirasaus + kroketjes      € 8,00/pers.
• Cannelloni in tomatensaus       € 6,00/pers.
• Varkenswangetjes op grootmoederswijze + kroketjes    € 8,50/pers.
• Lamscurry met gratin        € 8.50/pers.
• Boeuf stroganoff + kroketjes       € 9,00/pers.

Warme groenten garnituur 

        Gebakken witloof | boontjes met spek | worteltjes | bloemkoolroosjes 

€ 5,00/pers.

Sauzen

Vleesjus | jagersaus | stroganoff-saus | champignonsaus | pepersaus |
zwarte pepersaus | appelsiensaus | lamsjus | kalfsjus | ratatouille | 

graanmosterdsaus | madeirasaus | currysaus

In onze winkel is er ook steeds een ruime keuze aan bereide gerechten!



Buffetten 

Visbuffet (vanaf 8 personen)

 Gerookte forel
 Tomaat grijze garnaal

 Zalm belle vue
 Scampi’s met ananas

 Gerookte Oosterschelde paling 
 Gerookte heilbot

 Diverse groenten, sauzen en aardappelsla

€ 27,50/pers.

Gemengd buffet (vanaf 8 personen)

 Tomaat grijze garnaal
 Gerookte zalm

 Kalkoen met fruit 
 Hespenrolletjes

 Rosbief en varkensgebraad
 Gandaham met meloen

 Diverse groenten, sauzen en aardappelsla

€ 24,75/pers.
 

Vleesbuffet (vanaf 8 personen)

 Rosbief en varkensgebraad
 Hespenrolletjes

 Gandaham met meloen
 Kalkoen met fruit
 2 soorten paté

€ 19.50/ pers.



Breugeltafel (vanaf 20 personen)

 Beenham
 Witte en zwarte pensen met appelmoes

 Diverse soorten paté
 Kippenboutjes

 Diverse rauwe hammen
 Rijstpap

 Gehakt balletjes met krieken
 Kop kaas en salami

 Diverse groenten, sausen en aardappelsla

€ 24,50/pers.
 

Buffet de luxe (vanaf 8 personen)

 Carpaccio van ossenhaas
 Vitello tonato

 Duo van gerookte zalm en heilbot
 Langzaam gegaard filetgebraad

 Scampi’s met baby ananas
 Tomaat garnaal

 Diverse groenten, sauzen en aardappelsla

€ 32.00/pers.
 

Noorse visschotel op porseleinen bord

 Gerookte forel
 Gerookte zalm
 Tomaat crevet

 Gerookte heilbot

€ 11,50/pers.
 

 
Charcuterieschotel op porseleinen bord of schotel

 Filet d’Anvers 
 Prepare

 Ardeense salami
 Jonge kaas
 Kippenwit

 Parmaham

€ 8,00/pers.



             Gezellig samen tafelen
 

Fondue met sauzen        
Rundsvlees, varkensvlees, kip, kalfsvlees, worstje, gehaktballetjes en spekvinkje € 8.50/pers.
 

Fondue bourgignon
Rundsblokjes (350 gram) van filet mignon     € 11.50/pers.

Gourmet met sauzen       
Steak, kip, hamburger, chipolata, saté, schnitzel, gehaktballetjes en spekvinkje € 8.50/pers.

Kindergourmet met sauzen      
Kip, hamburger, worstje, gehaktballetjes, spekvinkje en grillworstje  € 4,50/pers.

Gourmet deluxe met sauzen      
Steak, kip, hamburger, chipolata, cordon bleu, spekvinkje, gehaktballetje, 
  kalfslapje en gemarineerd lamskoteletje     € 9,95/pers.

Steengrill met sauzen      
Steak, lamskoteletje, kip, varkenshaasje, hamburger, chipolata,
  saté en spekvinkje        € 10.25/pers.

Tepan yaki met sauzen  (vanaf 4 pers.)   
Tonijn, zalm, scampi, Sint-Jacobsvrucht, varkenshaasje, lamskoteletje, 
  worstje en entrecote, vergezeld van diverse bakgroentjes   € 16,00/pers.

Koud groenten assortiment (vanaf 4 personen)
Sla, worteltjes, tomaten, komkommer, koolsla, pastasalade en aardappelsla € 5,00/pers.



 Openingsuren
 

 Maandag:     gesloten

 Dinsdag:    8.00u – 13.00u en 14.00u – 18.00u

 Woensdag:     8.00u – 13.00u en 14.00u – 18.00u

 Donderdag:     8.00u – 13.00u en 14.00u – 18.00u

 Vrijdag:     8.00u – 13.00u en 14.00u – 18.00u

 Zaterdag:     8.00u – 13.00u en 14.00u – 18.00u

 Zondag:     gesloten
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