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APERO

KOUDE HAPJES

· Rundscarpaccio met rucola en parmezaan        2,00€/St
· Glaasje met mousse van meesterham 1,60€/St
· Glaasje met mousse van huisgerookte zalm  2,20€/St 

WARME HAPJES

· Kippenboutjes 0,60€/St
· Huisgemaakt videetje met ham en kaas 1,30€/St
· Huisgemaakt videetje met vol-au-vent 1,50€/St
· Huisgemaakt videetje met Thai curry  1,80€/St
· Huisgemaakt videetje met Italiaanse Parma  1,90€/St
    en mozzarella
· Huisgemaakt videetje met huisgerookte zalm  
    en zure room 2,10€/St

Maak uw aperitief helemaal af met ons assortiment tapas en heerlijke rillette!

VOORGERECHT (Breng je borden binnen)
· Verse carpaccio van ‘Wit-blauw’ rund 12,50€/pp
· Bordje huisgerookte zalm van de chef  16,50€/pp
· Bordje huisgemaakte Foie gras  17,50€/pp
· Scampi diabolique  13,50€/pp 

Onze huisgerookte zalm en huisgemaakte Foie gras wordt ook per gewicht verkocht.



SOEPEN
· Witloofroomsoep 6,00€/l
· Kippenroomsoep met chiitake paddestoel 6,50€/l
· Kreeftensoep           Dagprijs

HOOFDGERECHT
· Ardeens varkensgebraadje met portosaus  16,50€/pp
· Kalkoenrollade met saus van de chef 18,50€/pp
· 1/2 kreeft met fijne groentjes              Dagprijs   

Onze hoofdgerechten zijn voorzien van bijpassende groenten

AARDAPPELEN
· Verse frieten    3,00€/kg
· Verse kroketten     0,30€/St
· Verse amandelkroketten     0,40€/St
· Huisgemaakte puree  7,00€/kg

GROENTJES
· Vers groentenslaatje    4,50€/pp
· Warme groentjes    5,00€/pp

SAUSJES
· Huisgemaakte mayonaise, tartaar en cocktail 1,50€/pp
· Huisgemaakte portosaus 8,00€/l
· Saus van de chef 8,00€/l



GEZELLIG TAFELEN

· FONDUE  9,50€/pp
Assortiment van blokjes runds, kip en varkensvlees,
worstjes, ardens gebraad en variatie balletjes

· FONDUE COMPLEET  13,50€/pp
     Idem bovenstaand met vers groentenslaatje en sausjes

· KINDERFONDUE 6,50€/pp
Assortiment van balletjes, worstjes, varken en kippenblokjes.

· KINDERFONDUE COMPLEET 9,50€/pp
     Idem bovenstaand met vers groentenslaatje en sausjes



· GOURMET  10,50€/pp
Variatie van hamburger, biefstuk, kipfilet, 
varkenslapje duroc, chipolata en ardens gebraad

· GOURMET COMPLEET  13,50€/pp
     Idem bovenstaand met vers groentenslaatje en sausjes

· GOURMET DELUXE 14,50€/pp
Variatie van hamburger, biefstuk, kipfilet, 
varkenslapje duroc, chipolata, lamskotelet, 
kalfslapje en ardensgebraad.

· GOURMET DELUXE COMPLEET 17,50€/pp
     Idem bovenstaand met vers groentenslaatje en sausjes

· GOURMET KIDS 7,50€/pp
Assortiment van hamburger, chipolata, kipfilet 
en varkenslapje duroc

· GOURMET KIDS COMPLEET 10,50€/pp
     Idem bovenstaand met vers groentenslaatje en sausjes



TAPASPLANK (vanaf 4 pers.)     30,00€/St

Rijk gevulde plank met het beste uit eigen atelier  
en zuiderse specialiteiten

VOOR DE THUISCHEFS
We beschikken over een ruim assortiment vers vlees en wild. 
Bestel tijdig!!

FEESTMENU’S

Menu 1       35,50€/pp
· 3 warme hapjes
· Carpaccio van ‘Wit-blauw’rund
· Ardens varkensgebraadje met portosaus
· Warme groentjes en aardappelkroket.

Menu 2       38,50€/pp
· 3 warme hapjes
· 1 koud hapje
· Witloofroomsoep
· Kalkoenrollade met saus van de chef
· Warme groentjes en aardappelkroket



GOED OM TE WETEN

Uiterste datum om je bestellingen door te geven

Kerstmis: tot en met dinsdag 20 december

Nieuwjaar: tot en met dinsdag 27 december

Wij werken met een limiet aan bestellingen, dus wees tijdig!

Openingsuren feestdagen

Wij zijn open tijdens de feestdagen zoals gewoonlijk maar op 
vrijdag 23 en 30 december zijn we OPEN tot 12u15, 
in de namiddag GESLOTEN.
Zaterdag 24 en 31 december zijn we OPEN van 9u tot 13u doorlopend.



Wij wensen u en uw familie prettige feestdagen!!

OOG VOOR KWALITEIT


