
 

Voorgerechten 
 Slaatje Kaaskroketten (2st.)                   € 13.00 

Slaatje Breydelhamkroketten (2st.)                  € 14,00       

Slaatje Garnaalkroketten (2st.)                       € 16.50 

Assortiment kroketten (kaas & garnaal)              € 15,00 

Scampi (5st.) diabolique,look,curry                     € 15,00 

Toast zalm met garnituur                   € 16,00 
 

Salades 
Salade  de luxe              € 24.00 

(scampi, gerookte zalm en garnaaltjes) 

Salade geitenkaas              € 21,00 

Salade met kip en appeltjes                   € 21,00 

Salade scampi                          € 21,00 

Salade niçoise (verse tonijn)                     € 22,00 

Italiaanse salade              € 23,00 

(olijven, zongedroogde tomaten, seranoham en mozzarella) 

Tomaat-mozzarella met scampi ‘s                   € 21,00 

Tomaat garnaal (1 stuk)            € 22,00 

Salade met gerookte zalm                               € 24,00 
 
Voorgerechten en salades worden geserveerd met brood, 
mayonaise en/ of ketchup. 

 
Supplement frietjes                                    € 4.50 
 

 

 

 



 

Hoofdgerechten 
Kroketten 

Kaaskroketten (3st.)                    € 16,00 

Breydelhamkroketten (3st.)                    € 17,00 

Garnaalkroketten (3st.)       € 20,00 

Assortiment kroketten        € 18,50 
(kaas, garnaal, breydelham) 

Bij de verschillende kroketjes is brood, mayonaise en/ of ketchup 
inbegrepen. 

 
Supplement frietjes                            € 4.50 

 

Visgerechten 

Bord gerookte zalm             € 23,00 

Scampi (9st.) diabolique, Look of Curry        € 22.00 

Scampibrochette met Provençaals saus       € 23.00 

Gegrilde scampi (10st.)       € 23.00 

Vispannetje         € 24.00 

Tongrolletjes met garnaalsaus      € 22.00 

Slibtongetjes            € 28.00 

Tonijnsteak met béarnaise           € 21.00 

Mosselen  (seizoen).                                    dagprijs                                           

 

Deze gerechtjes worden geserveerd met brood, frietjes,kroketten 
of puree (naar keuze). 

Mayonaise en/of ketchup zijn ook inbegrepen. 

 



 

 

Hoofdgerechten 
Vleesgerechten 

 

Kipfilet met curry en ananas             € 20,00 

Vol au vent                € 20.00 

Vlaamse stoverij                                    € 22,00 

Steak natuur(250gr)                 € 24.00 

Entrecôte (280 gr) natuur                         € 27.00 

Filet pur                                                             € 30,00 

Côte a los (2pers)                                              € 63,00 

Steak tartaar                                                     € 24,00 

Rundsbrochette                                                € 25,00  

Ribbetjes                                                            € 22,00 

 

Deze gerechten worden geserveerd met brood, frietjes, 
kroketten of puree (naar keuze). 

Mayonaise en/of ketchup zijn inbegrepen. 

 

Supplement warme saus                                   € 4,00 
(Champignon, peper, béarnaise, curry) 

Supplement koude saus              € 1.50 
(Tartaar, cocktail of vinaigrette)  

 

 

 

 



 

 

 

Pasta’s 
 

Spaghetti bolognaise                     € 15.00 

Vegetarische spaghetti              € 15.00 

Lasagne                          € 16,00 

Tagliatelle scampi diabolique                                  € 22,00 

Tagliatelle met scampi en curry                      € 22,00 

Tagliatelle met kip en curry                        € 21,00 

Tagliatelle zalm en garnaalsaus            € 24,00 

Tagliatelle met scampi en vissaus            € 22,00 

 

Voor de kleinsten onder ons… 

(T.e.m. 12 jaar) 
Kinderspaghetti                 € 10.00 

Kipfilet met frietjes                 € 12,00 

Frikandel met frietjes              € 8,50 

Vol au vent               € 12,00 

Stoofvlees                                                         € 12,00 

Gehaktballetjes in tomatensaus.                    € 13,00 

Chickennuggets              € 8,50 

Fish sticks                                                        €9,50 

( worden geserveerd met koude of warme appelmoes) 

  



 

 

Snacks 

 
Verse dagsoep(winter)    € 5.00 

Croque uit vuistje      € 5.50 

                           Enkel / Dubbel 

Croque-monsieur             € 9,50  14,00 

Croque-hawaï.                                        € 10,00    14,50 

Croque-madame                         € 10,00  14,50 

Croque-bolognaise                        € 11,00  16,00 

Croque-botermarkt (zalm)                       € 11,00  16,00 

Italiaanse croque                        € 11,00  16,00 

Uitsmijter                                                        € 12,00 

Omelet natuur               € 12,00 

Omelet kaas OF ham              € 13,00 

Omelet kaas, ham en tomaat             € 14,00 

Omelet spek               € 13,00 

Omelet champignons                        € 14,00 

 

Supplement frietjes.                                        € 4,50 

 
Brood/ mayonaise/ ketchup zijn inbegrepen. 

 

 


