Aperitieven
Klassiekers met alcohol Frisdrank niet inbegrepen
Porto rood of wit

| 6.00

Glaasje Amaya Cava

| 6.50

Pineau des Charentes

| 6.00

Sherry Los Patos Fino dry

| 6.00

Martini wit

| 6.50

Campari puur

| 6.50

Pastis Duval met karafje water

| 7.00

Havana Rum wit

| 7.00

Kirr Royal met Cava

| 7.50

Havana Rum bruin “Anejo”

| 8.00

Picon Amer “Au vin Blanc”

| 9.00

Aperol Spritz

| 9.00

Campari | Pisang | Safari, met sinaasappelsap

| 9.00

Limonic - op basis van Limoncello en vodka, afgewerkt met tonic en munt

| 9.50

Of één van onze “Nobele” Gin’s

Frisdrank niet inbegrepen

NOBLE “Pure Pink”, zoete Gin op basis van vlier- en Macedonische jeneverbessen

|12.50

NOBLE “No Nonsense” met kruidige smaken die op uw tong dansen

|13.00

NOBLE “Royal”, fris en fruitig met toetsen van engelwortel, koriander en pompelmoes

|13.50

Bijpassende LIXIR Premium tonic

| 3.50

En… Het kan ook zonder alcohol
CRODINO, puur met ijs

| 5.50

CRODINO, met ijs en tonic

| 8.50

Alcoholvrije rosé Cava Appalina

| 6.50

Mocktail Pisang- of Tropical style, met sinaasappelsap

| 7.50

NOBLE 0,0% - een échte alcoholvrije gin zonde compromissen (tonic inclusief)

|14.00

Restokaart

doorlopend van 12u00 tot 21u00

Voorgerechten
Ambachtelijke kaaskroketten met hun garnituur

|16.00

Rijkelijk gevulde garnaalkroketten met hun garnituur

|19.00

Duo van onze garnaal- en kaaskroketten met hun garnituur

|17.50

Scampi’s - 6st. look | van de Chef | curry | pikant

|17.50

Vers gesneden carpaccio van Ierse rundsfilet - rucola | kappertjes | parmezaan

|19.00

Frisse Tatakki van kortgebakken tonijn - oosterse dressing | wokgroentjes | wassabi

|21.00

Vleesgerechten

met garnituur, frietjes, kroketten of puree

Black D’U XL beefburger | zwart sesambroodje | Cheddarkaas | American mustard

|19.50

Huisgemaakte vol-au-vent - hoevekip | akkerzwam

|21.50

Vlaamse rundsstoverij

|21.50

Konijn met pruimen op grootmoeders wijze

|23.50

Winterse mixed-grill op een stokje | saus naar keuze

|27.00

Rundssteak van Belgisch wit-blauw | saus naar keuze

|27.00

Spare rib (+/- 700gr) | zoetzuur gemarineerd | looksaus

|28.50

Toscaanse steak met Italiaanse ham, zongedroogde tomaten en Parmezaan

|28.50

Sauzen naar keuze :
natuursaus, champignonsaus, pepersaus, vers geklopte bearnaise of honing-tijmsaus

Vis- en schaaldiergerechten

met garnituur, frietjes, kroketten of puree

Gepaneerde en gebakken kabeljauwfilets | licht gepekeld | verse tartaarsaus

|21.50

Scampi’s met look | verse looksnippers | geklaarde boter

|25.50

Scampi’s in een curryroomsaus | Jona Gold appel

|25.50

Scampi’s van de Chef | ministar tomaat | sweet chili

|25.50

Scampi’s pikant

|25.50

Linguini scampi | verse pasta | sweet chili | mini-star tomaat

|25.50

Gegratineerd visserspannetje

|27.50

Rijkelijk gevulde bouillabaise | toast | rouille

|29.50

Gebakken paling | olivetsjalot | verse tartaar

|32.50

Paling in ’t groen volgens oud recept

|34.50

Kortgebakken Yellow fin tonijnsteak | wokgroentjes | noedels | Japanse dressing

|36.50

Salades

inclusief brood, of supplement frietjes € 2.50

Salade kip - kippenreepjes | verse ananas | curry | bieslook-dille dressing

|21.50

Salade geitenkaas | spekjes | honing | curry | notenmix | noten-fruitbrood

|22.50

Salade scampi | look | tuinkruiden | dressing

|23.50

Vegi & Vegan inclusief brood, of supplement frietjes € 2.50
Salade moestuin | gebakken komkommer en tomaat | groentjes volgens goesting v/d chef

|16.50

Mexican paprikaburger | gebakken tomaat en komkommer | zwart sesambroodje

|20.50

Salade Geitenkaas | honing | curry | notenmix | noten-fruitbrood

|21.50

Kids Corner tot 12 jaar, doorlopend verkrijgbaar
Kinderpasta | bolognaise saus | gemalen kaas

|10.50

Kip nuggets | frietjes | ketchup | mayonaise

|10.50

Kinder vol-au-vent | frietjes | appelmoes | mayonaise

|10.50

Huisgemaakte fish sticks | frietjes | ketchup | mayonaise

|11.50

Desserten
Coupe Bresilienne

| 9.00

Coupe Dame Blanche

|10.50

Coupe Advocaat

|10.50

Coupe verse aardbeien

|15.50

A la minute gebrande créme brulée met Bourbon vanille

|13.50

Vers geklopte sabayon van de chef

|15.00

Kinderijsje volgens fantasie van de chef

| 7.00

Supplement huisgemaakte slagroom

| 1.50

Of liever een sterke koffie ?
Diplomatenkoffie | advokaat | vers room

|10.00

Irish koffie | Whisky | verse room

|10.00

Italian koffie | Amaretto | verse room

|10.00

Baileys koffie | baileys cream | verse room

|10.00

French koffie | Cointreau of Cognac | verse room

Digestieven

|10.00

frisdrank niet inbegrepen

Baileys

| 8.00

Amaretto

| 8.00

Whisky J&B

| 8.00

Sambuca Molinard

| 8.50

Cointreau

| 8.50

Calvados

| 8.50

Cognac Otard

| 8.50

Whisky Jack Daniels

|

Warme dranken
Koffie

| 2.90

Espresso (mokka)

| 2.90

Déca koffie of Déca Espresso

| 2.90

Koffie verkeerd

| 3.40

Capuccino met melkschuim

| 3.80

Latte Machiato

| 3.80

Latte Machiato met Speculoos, vanille, of hazelnoot siroop

| 4.50

Thee natuur | Groene thee | Lindethee | Kamillethee

| 2.90

Thee citroen | Rozenbottelthee

| 3.00

Verse gemberthee met honing

| 4.20

Verse muntthee

| 4.20

Warme chocomelk met échte Callebaut callets

| 4.20

Water & Limonades
Chaudfontaine 25 cl plat | bruisend

| 2.90

Chaudfontaine 50 cl plat | bruisend

| 5.50

Coca–Cola | Coca-cola Zero

| 2.90

Fanta

| 2.90

Minute Maid sinaas | appel | pompelmoes

| 3.20

Lipton Ice-Tea regular | Lipton ice tea Green

| 3.20

Tönnisteiner Orange | Citroen

| 3.20

Tönnisteiner vruchtenkorf

| 3.50

Schweppes Bitter Lemon

| 3.50

Schweppes Tonic

| 3.50

LIXIR premium Tonic (naturel of met toets van Vlierbloesem en limoen)

| 3.50

Appletiser

| 4.50

Onze bieren
Van ‘t Vat
Cristal Pils 5,0%

| 2.90

Grimbergen Blond 6%

| 4.00

Hapkin strong blond 8,5%

| 4.50

Grimbergen Winter 6.5% (afhankelijk van beschikbaarheid)

| 4.50

Blond en amberkleurig bier (fles)
Palm 5,2%

| 2.90

Cristal Extra 5.2% - frisse, ongefilterde en smaakvolle pils van 3 granen

| 3.30

Duvel 8%

| 4.50

Affligem blond 0.0%

| 4.50

Westmalle Tripel 9%

| 5.00

Hapkin BIPA 6,7%

| 4.90

Desperados Mexican beer 6%

| 5.50

Fruitige of zurige bieren (fles)
Brugs tarwebier 4,8%

| 3.00

Rodenbach classic 5,2%

| 3.00

Mort Subite Kriek Lambic 4,0%

| 3.90

Donkere bieren (fles)
Grimbergen dubbel 6.8%

| 4.50

Wattneys Scotch 8,0%

| 5.00

Westmalle Dubbel 7,0%

| 5.00

Chimay blauw 9,0%

| 5.5

