Scampi’s op 11 manieren

Vleesgerechten
€ 18

Stoofkarbonaden op Vlaamse wijze

-Mephisto (tomaat, ui, Grand-Marnier, champignons, room) € 25

Hongaarse Goulash € 19

-Op de wijze van de chef (wijn, tomaat, room)

€ 18,5

Vidé

-In een romige kervelsaus
€ 21

Rumsteak

-In lookroom

€ 23,5
€ 23

-In lookboter

Filet pure

€ 29,5

-Met look, kruiden en wijn

€ 23,5

-Op Indische wijze (Curry, room)

€ 24,5

Brochette van rumsteak (gegrild)

€ 22,5

Kinderschotels
Spaghetti

€8

Stoofvlees + frit

€ 9,5

Vidé + frit

€ 8,5

Curryworst + frit

€ 18,5

€ 28,5

€ 24,5

€ 24,5

Kipfilet

Ierse Entrecote (ong. 350gr)

9 stuks (maat-13/15)

€ 7,5

-Diabolique (tomaat, look, champignons, dille, room, pikant) € 24,5
-Gegratineerd (Provençaals, paprika’s, tomaat, room, kaas, champignons)
€ 25

- Sauzen voor bij het vlees:

Champignonroom, Peperroom, Provençale, Gebakken Champignons, Curry,
Blackwell
€ 2, 9
-Gegrild met verse tartaar
Al deze sauzen, uitgezonderd Provençale, worden a la minute bereidt

€ 22,5

-In een zachte roomsaus van spinazie en Cambozola

€ 24,5

Bij al onze hoofdgerechten zijn:
Frieten van handgeschilde aardappelen, kroketten, puree, brood of
aardappelgratin en een slaatje inbegrepen.

Kleine kaart
Croque-Monsieur

€ 7,2

Croque Madame

€ 8,2
€ 8,7

Croque Hawaï

€ 9,5

Croque Bolognaise
Croque vidé

-Zalmfilet

Salades (salade melange en rauwkost, afhankelijk van
marktaanbod)

€ 24,5
€ 23,5

- Salade geitenkaas (Gebakken geitenkaas met spekjes en acaciahoning) €
17,5

Sauzen voor bij de vis:

€ 19,5
Champignonroom, Dyonaise, Kervelroom met fijne tuinkruiden, Peperroom, - Salade Huysgerookte zalm
Lookroom, Lookboter, Provençale, Gebakken Champignons
€ 2, 9
- Salade scampi (gedeglaceerd met wijn en afgewerkt met acaciahoning) €
Al deze sauzen, uitgezonderd Provençale, worden a la minute
19,5
bereidt
- Amerikaanse salade
(kippen reepjes met een ananas-curry dressing)
-Gestoofd vispannetje op wijze van de chef
€ 23,8
€ 17,5
-Gestoofd vispannetje Mephisto (tomaat, ui, Grand-Marnier, champ, room) €
24,3
-Gestoofd vispannetje in een romige kervelsaus

€9

Uitsmijter met hesp en kaas

Visgerechten
-Kabeljauwhaasje

€ 9,5

€ 23,8

-Gestoofd vispannetje in lookroom € 23,8
-Gestoofd vispannetje Diabolique (tomaat, look, champ, dille, room, pikant) €
24,3
-Provençaals haasje van kabeljauw (gegratineerd met paprika’s, tomaat,
room, kaas, champignons) € 26,9
Bij al onze hoofdgerechten zijn:
Frieten van handgeschilde aardappelen, kroketten, puree, brood of
aardappelgratin en een slaatje inbegrepen.

€ 10,5

Toast gebakken champignons
Spaghetti Bolognaise

€ 11,5

Spaghetti met look

€ 12

Spaghetti Speciale

€ 12,9
€ 11,5

Spaghetti Provençaalse
Spaghetti Carbonara
Portie frieten € 3,5

€ 12,5

