
Belgiquecarnavalsmenu

VARKENSHAASBROCHETTES (SATE)
Geserveerd met salade, atjar, kroepoek, satésaus, 
frietjes en mayonaise  

 17,50

PIKANTE RIBBEKES
Heerlijk gemarineerd, met sla, tomaat, komkommer, 
frietjes en mayonaise  

 20,95

gemarineerd gebraad kieken
Met huisgemaakte appelcompote, frietjes, sla 
en mayonaise  

 21,95

VOL AU VENT
Croutje van bladerdeeg met malse kipragout, frietjes, 
champignons en mayonaise  

 15,95

BURGER “BELGIQUE”
100% rund met frietjes en mayonaise, Smokey 
Mountain Cheddar +1,00  

16,95

CARPACCIO VAN OSSENHAAS
Met sla, spekjes, pijnboompitten, parmezaanse 
kaas, rucola, truffelmayonaise en stokbrood

 14,95

kapsalon
Gekruide kipfilet, friet, gesmolten kaas, looksaus, 
sla, ui en tomaat  

 12,95

belgique’s befaamd STOOFVLEES
Volgens eigen recept met vers gesneden frietjes en 
mayonaise  

 15,95

belgische garnalenkroketten
Twee stuks. Geserveerd met tartaarsaus, citroen, 
gefrituurde peterselie en brood of frietjes

14,95

belgische kaaskroketten
Twee overheerlijke kaaskroketten geserveerd met 
Belgische pickles en brood of frietjes

 10,95

kaas- en garnalenkroket
Eén kaas- en één garnalenkroket. Geserveerd met 
tartaarsaus, pickles en brood of frietjes

 13,95

SLIpTONGEN
Sliptongen met sla, tomaat, komkommer, frietjes 
en tartaarsaus  

 22,95

stampot met worst en bal
De beste bodem voor een avond carnaval: een 
ouderwetse  stampot met worst én bal! 

15,50

DESSERTS

de snelle hap

BIEFSTUK van de blanc bleu
Malse biefstuk (200 gram) met ratatouille, frietjes, 
mayonaise en bearnaise-, archiduc- of pepersaus

 19,95

uitsmijter 11,50
Drie spiegeleieren op verse sneetjes brood 
(met ham +1,00, met kaas +1,00, met spek +1,00) 

broodje gehaktbal 6,95

broodje kroket/frikandel (2x) 5,95

soep van de dag  5,95

puntzak friet

puntzak TARTAAR  

puntzak ANDALOUSE

 5,50

5,95

5,95

Met Belgische mayonaise

Huisgemaakte tartaarsaus: heel erg lekker!

dame blanche 6,50

brusselse wafel ,7,50
Belgische klassieker met slagroom en 
warme kersen

Met een Belgisch
Aláááááááááááf!

bierKroketten
Twee kalfsvleeskroketten gemarineerd in Duvel, 
met Belgische pickels en brood of frietjes

14,95

Klassieke dame Blanche met Belgische 
chocoladesaus

Bittergarnituur (12)
Bitterballen (8) 
Bourgondische bitterballen (6)
Calamares (8) 
Truffelkaaskroketjes (6)
Scampi’s in een krokant jasje (8)
Nacho’s uit de oven met kaas, crème fraîche,
jalapeñopepers en huisgemaakte tomatensalsa

€ 8,95
€ 5,95
€ 9,95
€ 6,50

€ 10,95
€ 11,95
€ 9,95

borrelhappen

Niet schrikken van de prijs: het zijn er twee!


