ZOMERKAART
Voorgerechten
 Kaaskroketten 2 stuks ........................................... € 11, Garnaalkroketten 2 stuks ...................................... € 14, Scampi’s met look 6 stuks ..................................... € 16, Carpaccio van rund met parmezaan ................... € 17, Carpaccio van tonijn ............................................. € 17,-

Zomermenu
Hapjes
~~~
Salade van tabouléparels
grijze garnalen en zongedroogde tomaat,
gebakken eitje en scampi
~~~
Sorbet
~~~
Tony’s surf & turf planke
Dit bevat volgende:

* Quiche met gerookte zalm en spitskool
* Geroosterde gamba
* Balletjes in tomatensaus
* Rundsburger met ui, spek en sausje
Dit alles vergezeld van een fris slaatje en verse frietjes

~~~
Crème brûlée

Menu zonder dranken:
€ 45

Visgerechten
 Mosselen van de chef (1,5 kg) ...................... € 28, Gegratineerd vispannetje  met mini-kroketjes ... € 28, Geroosterde gamba’s 10 stuks (opengesneden) ... € 34,-

Salades
 Salade van gebakken scampi’s ............. € 20,Knapperige mengeling van salade met 10 gebakken scampi’s
met look, vergezeld van cruditeiten en dressing

 Salade van geitenkaas en spek ............. € 20,-

Vleesgerechten
 Gegrilde lamskoteletjes ................................. € 28, Mixed grill (5 soorten) ................................. € 26, Rundssteak Wit-Blauw (300gr) ................... € 26,Natuur, béarnaise of pepersaus

 Côte à l’os, sla, sausjes en frietjes .............. € 28 pp
 Balletjes in tomatensaus ............................... € 18, Rundsburgers ................................................. € 20,-

Smaakvolle salade vol met verse vruchten, gebakken spek en
zachte geitenkaas. Dressing van olijfolie, honing en mosterd.

 Salade van kruidig gebakken kip ......... € 20,Originele combinatie van knapperige salade verrijkt met
cruditeiten, ananas en heerlijk afgewerkt met gebakken
kipfilet. Dressing met verse kruiden.

 Salade van gerookte vissoorten ............ € 20,Knapperige mengeling van salade en rijkelijk afgewerkt met
een variëteit aan gerookte vissoorten en dressing.

Nagerechten
! NIEUW OP ZONDAGMIDDAG !
“ WHITE FIRE “
Alle gerechten klaargemaakt op warme plaat
voor het oog van de klant
Hapjes
Spiesje van scampi met look en verse kruiden
4 degustaties van vis- en vleesgerechten
volgens marktaanbod
Nagerecht

€ 45,- per persoon
Deze formule geldt enkel bij mooi weer !
Geen mogelijkheid om aan de kaart te eten.
Bij slecht weer wordt de zomerkaart geserveerd.
>> Reservatie noodzakelijk <<

 Coupe karamel ........................................... € 8, Dame blanche ............................................. € 8, Coupe met advocaat ................................... € 8, Coupe met verse aardbeien...................... € 10, Sorbet ........................................................... € 8, Warme appeltaart met ijs en room ........... € 9, Thee of koffie met zoets .............................. € 3, Irish coffee ................................................... € 8,Elke woensdag-, donderdag- én vrijdagavond
in juli en augustus vanaf 18u30:

MOSSELEN A VOLONTÉ
Hapje – mosselen in witte wijn – frietjes – dessert:

€ 28,- per persoon
Voor de niet-mosselliefhebbers is er een aparte kaart voorzien.
(dit graag melden bij reservatie)

