
MENU BRASSERIE 

Menu Brasserie wordt geserveerd voor lunch en diner. 

 

Garnaalkroket of Rundscarpaccio 

*** 

Kabeljauw of Ierse Rib-eye 

*** 

Dame Blanche of Chocolademousse 

 

€48,00 

 
 
MARKTMENU                

Het marktmenu serveren we van dinsdag tot zaterdagmiddag. 

Dit menu wordt wekelijks samengesteld met seizoensgebonden producten. 

 

Voorgerecht 

*** 

Hoofdgerecht keuze uit: 

vis of vlees 

*** 

Dessert 

 

€38,00 
 
 
 
 

 

Openingsuren keuken: dinsdag tot en met zaterdag 12.00-13.30/19.00-21.00. 

Gratis parking over de middag, ingang Jan Persijnstraat. 

Bent u allergisch? Meld het ons. De samenstelling van de gerechten kan gewijzigd worden. 

Onze chef maakt met veel plezier een gerecht klaar voor de kleinsten. Vraag ernaar bij onze maître. 

Alle prijzen zijn in Euro. 

1 tafel = 1 rekening 



APERO 

Assortiment Charcuterie            € 15 

Kaas/Salami mix           € 8 

Toast gerookte zalm          € 16 

Goujonettes met tartaarsaus        € 10 

Flat bread met trio van tapenade        € 10 

Croque Monsieur            € 10 

Croque Truffel            € 12 

 
VOORGERECHTEN 

Soep van de dag            € 8 

Kaaskroketten           € 12 

Garnaalkroketten          € 15 

Duo van kaas- & garnaalkroket        € 14 

Rundscarpaccio           € 18 

Tomaat Burrata           € 18 

Gemarineerde Gravad Lax, limoenvinaigrette      € 18 

 

SALADES 

Caesar salade           € 18 

Salade langoustines          € 18 

 
PASTA 

Spaghetti Bolognese          € 15 

Pasta pesto            € 15 

 
 
 
 
 
 
 



HOOFDGERECHTEN  

Kabeljauw met aardappelmousseline, dijonaisesaus     € 28 

Zeetong ‘meunière’, verse frietjes en slaatje      € 40  

Roggevleugel met puree en spinazie       € 32 

Steak tartaar, verse frietjes en slaatje       € 25 

Vol-au-vent royale, kalfszwezeriken en mousseline     € 28 

Kalfsgehaktballetjes in tomatensaus met puree     € 20 

Steak Rubia Gallega met verse frietjes en slaatje      € 42 

(peper, béarnaise, champignon) – 300 gram 

Ierse Rib-eye, verse frietjes en slaatje        € 29 

(peper, béarnaise, champignon) – 300 gram  

‘West-Vlaams rood’ stoverij met Sint-Bernardus,     € 25  

verse frietjes en appelmoes 

Aubergine Parmigiani (vegetarisch)       € 22 

Portie frieten           € 2 

 
 

 
DESSERTS 

Dame Blanche           € 9 

Crème Brûlée           € 8 

Sabayon            € 10 

Chocolademousse          € 9 

Kaas assortiment, mr. Callebaut        € 15 

Kinderijsje            € 5 
 
 
 
 
 
 


