
KKindergerechten tot 12 jaar SSupplementen

VVisgerechten 11u30 tot 14u & 18u tot 21u30 e

Gepelde scampi’s (9) op de wijze van de chef | gemengde sla en verse frietjes

Gepelde scampi’s (9) met verse look | gemengde sla en verse frietjes

Gepelde scampi’s (9) met curry en basmatirijst

Gebakken Oostendse zeetong dagprijs
in hoeveboter met verse tartaarsaus, citroen en verse frietjes

Gebakken paling met verse tartaarsaus | citroen en verse frietjes

Paling in de room

PPasta’s doorlopend vanaf 11u30 e

Fettucini met gebakken scampi’s, gepelde tomaat, basilicum

Penne Siciliana | champignons, tomaten, mozzarella, aubergine, courgette

Fettucini verdi al pollo | gebakken kip, curry, verse ananas

Penne végétarien
V Vleesgerechten 11u30 tot 14u & 18u tot 21u30 e

Vol-au-vent op grootmoeders wijze

Huisbereide Américain | verse frietjes

Ierse Rib-Eye met gemengde salade

Ierse Rib-Eye | pepersaus - bearnaise - archiduc

Runds steak natuur | verse frietjes

Runds steak | pepersaus - bearnaise - archiduc en verse frietjes

Paling in ‘t groen | verse frietjes

Gentse rundsstoverij in bruin bier “Keizer Karel”
verse appelcompote en frietjes

Gentse waterzooi van kip

Konijn op Vlaamse wijze
verse appelcompote en gebakken aardappeltjes

HOnze Hoofdgerechten 11u30 tot 14u & 18u tot 21u30

worden geserveerd met verse frietjes, pasta, krieltjes of brood

Kinderstoverij | mayonaise, verse frietjes

Kinder vol-au-vent | verse frietjes

Kipnuggets | appelmoes, ketchup, verse frietjes

Verse frietjes
Gemengde salade
Mayonaise
Sausen

GENTSE KLASSIEKERS uit grootmoeders keuken e
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VVoorgerechten 11u30 tot 14u & 18u tot 21u30 e

Verse dagsoep

Huisgemaakte garnaalkroketten | gefruite peterselie en citroen

Gepelde scampi’s op de wijze van de chef

Gepelde scampi’s met verse look

Gepelde scampi’s met curry

Bourgondische wijngaardslakken met verse lookboter

Mozzarella met gepelde tomaat, rucola, pesto

Toast met gerookte Schotse zalm | ui, peterselie en citroen

Rundscarpaccio met Parmezaanschilfers

Huisgemaakte kaaskroketten | gefruite peterselie en citroen

SSalades doorlopend vanaf 11u30 e

Salade Passion
Gebakken kip, verse ananas, meloen, pijnboompitten, rucola, passsievruchten...

Salade geitenkaas met spek en acaciahoning
Geitenkaasje met spek, appeltjes, balsamico, pijnboompitten...

Salade scampi | Gebakken scampi’s, spekreepjes, boontjes, gepelde tomaat, 
rucola, roze peper, vinaigrette, citroen...

Salade gerookte zalm
Gerookte zalm, rucola, gepelde tomaat, ajuin, meloen, vinaigrette, citroen...

Vegetarische salade | aangepast aan het seizoen
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