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Belle flamande kip
In slow smokey bbq rub

Côte à los van iberico varken
Jus van zoete ui

Filet puur “Iers graan gevoederd”
Bearnaise of groene pepersaus

Bij onze hoofdgerechten serveren we 
steeds een frisse seizoenssalade en 
heeft u de keuze uit pommes neufs of 
kasteelaardappeltjes als bijgerecht.

Humus
Homemade tortilla

Veggie samosa (6 stk)
Feta / spinazie 

Samosa (6stk)
Pulled porc

Courgettebloem (6 stk) 
Parmezaan

Anti pasto
Charcuterie / olijf / manchego / 
kaasstengels

Arrosticini (4stk)
Kip / aïolie 

€12,00

€18,00

€10,00

€ 8,00

€12,00

€12,00

Fingerfood to share

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Huisgerookte zalm 
Zoet-zure venkel / bun

Kroketjes van garnalen
Bloemkoolsalade / tuinkruiden

Mosselen natuur

Mosselen Provençaalse wijze

Onze mosselen serveren we met frietjes 
& brood

Burrata
Tomatensoorten / licht pikante bouillon / 
basilicum

Zeetong gebakken op zijn geheel
Hazelnootboter / mousseline 

Zeeduivel
Sambal van groenten

Gamba’s  (4 stk) maat 8/12
Tomaten / olijven / courgette / look 

Vongole
Kruidenolie / piment 

Carpaccio
Parmezaan / artisjok / olijfolie

€17,00

€18,00

€26,00

€28,00

€18,00

€35,00

€30,00

€25,00

€20,00

€22,00

€35,00

€20,00

€18,00

gluten lactose schaal & schelpdieren veggie noten

Reuze Gamba

Traag gegaard en gelakt buikspek

Kipfilet
Licht gemarineerd met ras el hanout

Short Rib
Op zijn geheel gegaard, tuinkruiden

Stuffed potato
Tomaat / olijven / courget / feta / ui / zure 
room / cheddar

Garden bbq (per tafel te bestellen)                                €36,50 / pp

Cube menu (per tafel te bestellen)

Voorgerecht / hoofdgerecht

Hoofdgerecht / dessert

Voorgerecht / hoofdgerecht / dessert

€40,00

€40,00

€48,00

Dit menu wisselt naargelang het marktaanbod en de keuze van de chef

Assortiment van zomerse salades, sauzen & brood



Desserts

Digestieven

Warme dranken

Dame blanche
Vanille ijs / chocolade saus / galette koekje

Crème Brûlée
Vanille uit Madagaskar 

Limoncello

Bacardi Rum

J&B

Jack Daniëls

Espresso

Koffie - deca

Cappuccino

Latte

Pips thee
Ginger lemon – chamonille – chai – earl grey 
French lemon tea - roseship hibiscus – 
Liquorice mint – green tea bancha

Verse muntthee
Muntblaadjes / limboen

Cheesecake
Framboos / rabarber / violet

Kaasbordje - 5 smaaknuances (150gr)
Chutney van sinaasappel / Toast

€10,00

€9,00

€5,00

€5,00

€6,00

€7,00

€2,50

€2,80

€3,00

€3,00

€2,80

€4,00

€10,00

€15,00

Amaretto

Averna

Baileys

€6,00

€5,50

€6,00


