
Huys-bereide mayonaise / Huys-bereide tartaar / ketchup     1,5€ 

Vlees  (hoofdgerecht-glutenvrij)  
- Rumsteak  25 
- Rumsteak (ong. 200 gr.)   22 
- Brochette van rumsteak (gegrild)  26 
- Kipfilet     21 
- Vidé    (niet glutenvrij)  21 
- Hongaarse Goulash  (niet glutenvrij)     22 

- Filet pure    34,5 

- Kalfs entrecote (gegrild)   30 
- Ierse Entrecote (ong. 350gr)     33 

- Sauzen:     3,6 
champignonroom, peperroom, Provençale, gebakken champignons, curry, blackwell 

 

 
Vis  (hoofdgerecht-glutenvrij) 

- Kabeljauwhaasje     25,9 
- Zalmhaasje     25,9 
- Provençaals haasje van kabeljauw   (gegratineerd met paprika, tomaat, 

room, champignons en kaas)     27,9 

- Sauzen:     3,6 
champignonroom, Dyonaise, kervelroom met fijne tuinkruiden, peperroom, 

lookroom, lookboter, Provençale, gebakken champignons 

Bij al onze hoofdgerechten zijn inbegrepen: 
-Frieten van hand geschilde aardappelen, kroketten, puree, brood of 

aardappelgratin en een slaatje . 

-Onze warme sauzen, uitgezonderd Provençale, worden a la minute 
bereid en zijn glutenvrij. 



Gestoofde vispannetjes  (hoofdgerecht-glutenvrij) 
- Op de wijze van de chef (tomaat, wijn, room)     25,5 
- Mephisto (tomaat, ui, Grand-Marnier, champignons, room)     26 
- In een romige kervelsaus met fijne tuinkruiden      25,5 
- In lookroom     25,5 
- Diabolique (tomaat, look, champignons, dille, room, licht pikant)     26 

 
 

Scampi’s (hoofdgerecht-glutenvrij) (8 stuks (maat 13/15)) 
 

- Mephisto (tomaat, ui, Grand-Marnier, champignons, room)     25  
- Op de wijze van de chef (tomaat, wijn, room)     24,5  
- In een romige kervelsaus met fijne tuinkruiden    24,5 
- In lookroom     23,5 
- In lookboter     23 
- Op Indische wijze (curry, room)     24,5  
- Diabolique (tomaat, look, champignons, dille, room (licht pikant)     24,5 
- Provençaals Gegratineerd (paprika, tomaat, room, champignons en kaas) 25  
- Gegrild (met Huys-gemaakte tartaar)     23,5 
 
 
 

Salades  (hoofdgerecht-glutenvrij) 

(salade mengeling en rauwkost, afhankelijk van marktaanbod) 
- Met Huysgerookte zalm     22  
- Met geitenkaas (gebakken geitenkaas met spekjes en acaciahoning)     20 
- Met scampi’s (geblust met wijn en afgewerkt met acaciahoning)     22  
- Amerikaanse salade (kippenreepjes met een ananas-curry dressing)     20 



Spaghetti (Cappellini) 
 

- Bolognaise (gehakt, ui en tomatensaus)    15 
- Bolognaise met look     16 

- Speciale (Bolognaise met 2 spiegeleieren)    17 

- Provençaalse (veggie)    16 

- Carbonara (spek, hesp, champignons en room)    18 
 

Voor de kinderen 
 

- Curryworst + friet     9 
- Vidé + friet     11 

- Goulash  + friet 12 
- Spaghetti     9,5 

- Croque-Monsieur     8 

- Portie frieten     3,5 
- Huys-bereide mayonaise / Huys-bereide tartaar / ketchup     1,5€ 

 

Warme dranken 
- Espresso     2,7 
- Ristretto   (kleine sterke espresso)    2,7  
- Doppio    (dubbele kleine espresso) 4,5 

- Cappuccino     3,3 
- Decafeïne     2,7 
- Latte Macchiato     3,3 
- Thee (natuur, camille, rozebottel, green, munt)     2,6 
- Verse Muntthee     3,5 
- Chocolademelk     2,8 


