
DE MENUKAART 

 

TO SHARE of TO START. 

Artisanale bitterballen van rundsvlees met graantjesmosterd-mayo (6st)   10€   

Ambachtelijke kroketjes van Mechelse Koekoek met verse tartaar(8st)    13€  

Krokante kip “Tatsuta Tempura” met zoetzure chilisaus(6st)     13€ 

Ambachtelijke kroketjes van Noordzee Garnalen met verse tartaar(8st)    15€  

Inktvisringen Panko-Style met verse tartaar en citroen (5st)     15€ 

Nobashi garnalen in krokant panko-jasje met verse tartaar en citroen (6st)   15€ 

Crispy Sushi Roll met krab en lichtpikante mayo en sojasaus     16€ 

Combo kroket. Trio van bitterballen, kaaskroketjes en mini loempia’s (21st) mét sausjes 21€ 

 

 

TO EAT(alle gerechten zijn huisbereid met de beste producten) 

Tomaat Crevette op onze wijze! Geserveerd met een heerlijk slaatje en frieten   29€ 

Côte à l’os (Hereford/Ierland) 3 weken gerijpt! Geserveerd met sla en frietjes (per 2personen) 39€pp  

Entrecote-Steak natuur met een vers slaatje en onze frieten     27€ 

Entrecote-Steak met hofmeesterboter, een vers slaatje en onze frieten    28€ 

Entrecote-Steak peperroomsaus met een vers slaatje en onze frieten    29€ 

Entrecote-Steak champignonroomsaus met een vers slaatje en onze frieten   29€ 

Gehaktballen in (tomaten)Madeirasaus geserveerd met puree of frietjes   23€ 

Huisgemaakte Vol-au-Vent geserveerd met een vers slaatje en onze frietjes   25€ 

Gegrilde Scampibrochette met sla, huisgemaakte cocktailsaus en onze frieten   26€ 

Sla met Scampi’s, gebakken spek, appeltjes en huisgemaakte curryvinaigrette   26€ 

Sla met lauwe geitenkaas, spek, appeltjes en huisgemaakte honingvinaigrette   24€ 

Sla met lauwe geitenkaas, nootjes, appeltjes en huisgemaakte honingvinaigrette(Veggie) 23€ 

Garnaalkroketten (2st/3st) geserveerd met fris slaatje en huisgemaakte vinaigrette       21€/26€ 

Supplement frietjes (enkel te verkrijgen als begeleiding bij een gerecht!)     3€                 

 



DE MENUKAART 

 

TO SWEET.  

Dame blanche vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom      9€ 

Coupe Brésil vanille ijs met caramalsaus, nootjes en slagroom       9€ 

Coupe Advocaat vanille ijs met heerlijke advocaat en slagroom     11€ 

Kolonel! 2 bolletjes limoensorbet met ijsgekoelde vodka     10€ 

Generaal! (Kolonel met dubbele shot vodka) Voor zij die denken hoger in rang te zijn 😊 15€ 

Warme appeltaart met vanille ijs         11€  

Warme Brusselse wafel met slagroom en bloemsuiker        7€ 

Mikado Wafel warme Brusselse wafel, vanille ijs, chocoladesaus en slagroom   12€ 

 

CHECK ONZE UITGEBREIDE WIJNKAART OP DE VOLGENDE PAGINA’S! 
 

 

 


