menu Belgique
Al ons brood (en het gebak!) is afkomstig
van Bakkerij & Patisserie Van Thillo!

Baguette belegd met hesp, kaas, sla, tomaat,
komkommer, ei en mayonaise

7,50

eggs benedict

8,95

twaalfuurtje*

Knapperige toast besmeerd met préparé en
geserveerd met echte smaakmakers
Gepocheerd ei met zalm of hesp, sla, tomaat,
komkommer en Hollandaise saus

5,95

smoske

toast kannibaal

Kopje soep, brood met een rundvleeskroket
en een gebakken eitje

specials

grote trek

baguette blanc bleu belge*

12,95

ENTRECOTE van de blanc bleu** 27,95

9,50

FRIET STOOFVLEES

10,50

BIEFSTUK van de blanc bleu**

17,95

9,00

VARKENSHAASBROCHETTES (SATE) 16,95

PIKANTE RIBBEKES

19,95

Getrancheerde biefstuk, sla, tomaat, komkommer,
andalouse saus en cheddar (Smokey Mountain + 1,00)
Vers gesneden frietjes met huisgemaakt stoofvlees
volgens eigen Belgisch recept en mayonaise

Entrecote (300 gram) van de Blanc Bleu Belge, met
sla, tomaat, komkommer, frietjes en mayonaise

Malse biefstuk (150 gram) van de Blanc Bleu Belge,
met sla, tomaat, komkommer, frietjes en mayonaise

baguette prepare

6,50

uitsmijter*

baguette hete kip

7,95

belgische garnalenkroketten* 14,50

KIPFILET**

12,95

SPAGHETTI BOLOGNESE

10,95

baguette martino

7,50

belgische kaaskroketten*

9,50

steak tartaar (blanc bleu)

19,95

SLIpTONGEN

19,95

broodje carpaccio ossenhaas* 12,95

kaas- en garnalenkroket*

12,50

BURGER “BELGIQUE”

14,95

10,50

VOL AU VENT

14,95

kapsalon

10,50

Heerlijke filet americain met uitjes,
peper en zout
Gebakken kipfilet, rode paprika, champignons, sla,
mayonaise, samouraisaus

Filet americain met sla, een eitje, augurk, ui
en huisgemaakte martinosaus
Carpaccio van ossenhaas met truffelmayo,
parmezaanse kaas, pijnboompitten en rucula

Drie spiegeleieren op verse sneetjes brood
(met ham +1,00, met kaas +1,00)
Twee stuks. Geserveerd met tartaarsaus, citroen,
gefrituurde peterselie en brood (frietjes + 1,50)

Twee overheerlijke kaaskroketten geserveerd met
Belgische pickles en brood (frietjes + 1,50)
Eén kaas- en één garnalenkroket. Geserveerd met
tartaarsaus, pickles en brood (frietjes + 1,50)

broodje gerookte zalm*

8,50

Mechelse KoekoekKroketten*

broodje tonijnsalade*

7,95

SOEP VAN DE DAG*

Gerookte zalm met rode ui, kappertjes, zoet-zure
komkommer en yoghurt-kruidendressing
Tonijn, kappertjes, rode ui, komkommer
en een slamelange

Kroketten van Vlaamse hoentjes. Geserveerd met
brood en andalousesaus (frietjes + 1,50)
Vraag ons personeel van welke soep u vandaag
kunt genieten. Geserveerd met brood en roomboter

broodje gerookte zalmsalade* 8,95
Huisgemaakt met, kappertjes, komkommer, rode ui,
slamelange, cocktail- en tartaarsaus

9,00

club sandwich belgique*

Sandwich met kip, ei, bacon, tomaat, komkommer,
sla en mayonaise of tartaarsaus

5.50

Varkensbrochettes geserveerd met salade, atjar,
kroepoek, sesam-satésaus, frietjes en mayonaise

Malse kipfilet met saus naar keuze, geserveerd met
sla, tomaat, komkommer frietjes en mayonaise
Belgische delicatesse, bereid op klassieke wijze
met frietjes en mayonaise (indien voorradig)
Zalig broodje hamburger met frietjes en mayonaise,
Smokey Mountain Cheddar + 1,00 Vegan + 2,00
Croutje van bladerdeeg gevuld met malse
kipragout en champignons, frietjes en mayonaise

Volgens Belgisch recept gemarineerd. Geserveerd met
sla, tomaat, komkommer en frietjes en mayonaise

Gekruide kipfilet, friet, gesmolten kaas, looksaus, ijsbergsla, ui, komkommer en tomaat (sambalsaus apart)

salades

KLEINE trek / vooraf

Maaltijdsalade: grotere portie: + 4,00

CARPACCIO VAN OSSENHAAS

SALADE VIS

12,95

Met tonijn, zalm, scampi’s, rode ui en andalousedressing

Met sla, spekjes, pijnboompitten, parmezaanse
kaas, rucola en truffelmayonaise

12,95

club sandwich vis*

9,95

SALADE CARPACCIO ossenhaas

12,95

ESCARGOTS (6 stuks)

11,95

croque monsieur

6,50

SALADE GEITENKAAS

12,95

KIKKERBILLETJES (3 stuks)

12,95

SALADE BELGIQUE

12,95

SCAMPI’S (8 STUKS)

12,95

Sandwich met gerookte zalm, tonijnsalade, ei, sla,
tomaat, komkommer & tartaarsaus
Gebakken hesp-kaas sandwich met Gruyere-topping.
Croque Madam: met een spiegeleitje + 1,00

TOAST CHAMPIGNONS

Champignons, spekjes en andalouse saus
Vega optie ook verkrijgbaar!

10,95

Met pijnboompitten, parmezaanse kaas, rucola
en truffelmayonaise
Gefrituurde geitenkaas gerold in filodeeg, walnoten,
appel, honing en rucola
Met kip, spekjes, serranoham, pijnboompitten
en ceasardressing

* U heeft de keuze uit bruin- of wit boerenbrood. Bij de broodjes kunt u ook kiezen voor een witte baguette

Bereid in huisgemaakte lookboter, geserveerd
met stokbrood
Bereid in huisgemaakte lookboter, geserveerd
met stokbrood
Bereid in huisgemaakte lookboter, geserveerd met
stokbrood

Klassieke Bolognese,vegetarische optie ook
beschikbaar en net zo lekker!
Sliptongen, geserveerd met sla, tomaat, komkommer,
frietjes en huisgemaakte tartaarsaus

ons frietkotje
Frietjes
Frietje Andalouse saus
Frietje Belgische mayonaise
Frietje tartaarsaus

€ 4,00
€ 4,95
€ 4,50
€ 4,95

EXTRA’S
Frietjes
Brood
Verse groentjes
(Belgische) mayonaise
Tartaarsaus
Salade

€ 2,95
€ 3,95
€ 3,95
€ 1,00
€ 1,50
€ 3,95

DESSERTEN
Brusselse Wafel met slagroom en warme kersen
Chocomousse
Coupe Advocaat
Dame Blanche
Kaasplankje
Wisselend gebak van bakkerij Van Thillo
IJspralines van ‘t IJsboerke (6 stuks)
Dessert van de dag
Zie ook onze tafelkaart van ‘t IJsboerke!

** U kunt kiezen uit stroganoff-, bearnaise-, tartaar- , champignon- of peperssaus

Borrelhappen, dranken, wijnen en bieren

€ 5,95
€ 6,95
€ 6,50
€ 5,50
€ 12,95
dagprijs
€ 5,95
€ 7,95

