Stel uw eigen menu SAMEN met gerechten uit onze kaart!
2 GANGEN: ANDRE DUMONT

27.00

3 GANGEN: MIJN MENU

33.00

VOORGERECHT * HOOFDGERECHT

SUGGESTIES

VOORGERECHT * HOOFDGERECHT * DESSERT

SOEP
Aziatische mosselsoep * limoen * citroengras * koriander

8.50

VOORGERECHTEN
Mosselen * scampi * kruidenboter
Garnaalkroketten * mosterd * garnituur
Tortellini * ricotta * spinazie
Tapas van het huis * laat je verrassen! (2 pers.)
Oesters creuses (4 st.) natuur
Oesters creuses (4 st.) gegratineerd

15.00
11.00
12.50
15.00
10.00 / extra oester +2.50
12.00 / extra oester +3.00

HOOFDGERECHTEN
Papillotte van zalm * fijne groenten * krielaardappelen
Tonijnspies * hoisinsaus * jasmijn rijst * witte kool
Lamsspies op z’n Grieks * rozemarijn aardappelen
Tagliata van Iers rund * rucola * frieten
Schotel surf & turf (2 pers.)
kip * biefstuk * spare ribs * scampi * mosselen * friet
Linguini mosselen * tomaat
Linguini * mosselen * scampi * grijze garnalen * tomaat

23.50
24.50
24.50
24.50
26.50 pp / menu +2.50
21.50
24.50

DeSSERTEN
Trio van sorbet
Tiramisu van aardbeien
‘Eton mess’ aardbeien
Granité * mojito * munt * aardbeien

mosselen
Natuur
Witte wijn
Pikant
Provençaal
Asia (kokos, limoen)

21,50
23,00
23,00
23,00
23,50

Niet te combineren met menu

7.50
7.50
7.50
7.00

FRUITS DE MER OP RESERVATIE
vanaf 2 personen
2 oesters * roze garnalen
grijze garnalen * wulken
½ kreeft * alikruik * garnituur
35,00 pp

ALLERGENEN:
Heeft u een allergie, intolerantie of vragen over de samenstelling van het gerecht, geef het door aan één van onze medewerkers.
Graag willen wij u erop wijzen dat de samenstelling van onze gerechten per dag kan wijzigen! Voor meer vragen kunt u terecht bij ons personeel.

bovengronds
3.50

ondergronds
3.50

belle-fleur
4.00

OP

LIMITED / OP=
OMER
TRADITIONAL
BLOND
3.50

FLES 4.00 / Bucket 5+1 = 20.00

Hoegaarden Radler
Agrum 2% 3.00
Lemon&Lime 2% 3.00
Incl. ScrAtch & win!

(tot de voorraad strekt)

disaronno
sour jar

A2_Sol_5+1.indd 1

BUFFEL GIN

+premium schweppes

Een klassieke
cocktailcombinatie!
Sweet & Punchy!

8.00
Ruwet Cider
applE of Elderberry

3.50

13.50
Schweppes
Virgin
Mojito

2.70
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