
PIKANTE RIBBEKES
Heerlijk gemarineerd, met sla, tomaat, komkommer, 
frietjes en mayonaise  BIERSUGGESTIE: De Koninck

 20,95

** U kunt kiezen uit bearnaise-, tartaar-, 
    archiduc- of pepersaus

BIEFSTUK van de blanc bleu**
Malse biefstuk (200 gram) met ratatouille, frietjes en 
mayonaise  BIERSUGGESTIE: Kwaremont

20,95

SLIpTONGEN
Sliptongen met sla, tomaat, komkommer, frietjes 
en tartaarsaus  BIERSUGGESTIE: Tongerlo Prior

 22,95

pasta bolognese
Smeuïge pasta volgens klassiek Italiaans recept  
BIERSUGGESTIE: Martha Blond

 14,95

Frietjes
Frietje Andalousesaus
Frietje Belgische mayonaise
Frietje Tartaarsaus

€ 4,95
€ 5,95
€ 5,50
€ 5,95

Lunch en bieren

SCAMPI’S (6)
Bereid in huisgemaakte lookboter, geserveerd met 
stokbrood

 14,95

ESCARGOTS uit ‘t huisje (6)
Bereid in huisgemaakte lookboter, geserveerd 
met stokbrood

13,95

KIKKERBILLETJES (3)
Bereid in huisgemaakte lookboter, geserveerd 
met stokbrood

15,45

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

 14,95

KLEINE trek / vooraf

Brusselse wafel met slagroom en warme kersen
Chocomousse
Coupe advocaat
Dame Blanche
Kaasplankje (Belgische kazen!)
Warm appelgebak 
IJspralines van ‘t IJsboerke (6 stuks)
Dessert van de dag

€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 6,50

€ 14,95
€ 4,50  
€ 9,95
€ 8,50

grote trek

ons frietkotje

DESSERTEN

vega pasta bolognese
Het vegetarische zusje. Net zo smeuïg, zeker zo  
lekker!   BIERSUGGESTIE: Gouden Carolus 

 13,95

belgique’s befaamd STOOFVLEES
Volgens eigen recept met vers gesneden frietjes en 
mayonaise  BIERSUGGESTIE: Tongerlo Nox

 15,95

PALING IN ‘T GROEN
Gestoofde paling in een groene kruidensaus, geser-
veerd met frietjes  BIERSUGGESTIE: Karmeliet 

 24,95

gemarineerd gebraad kieken
Met huisgemaakte appelcompote, frietjes, sla 
en mayonaise  BIERSUGGESTIE: Deugniet  

 21,95

steak tartaar (blanc bleu) 
Bereid op klassieke wijze met frietjes en mayonaise 
(indien voorradig)  BIERSUGGESTIE: Tongerlo Blond  

20,95

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

16,95

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

 15,95

specials

match ‘n bier

Café Belgique heeft bij vrijwel elk vleesgerecht een bier dat er 
perfect bij past. Een Tongerlo Blond bij een Steak tartaar, een  
Karmeliet bij Paling In ‘t Groen en nog veel meer winnende 
combinaties! 

Vraag ons personeel naar de beste match bij uw gerecht en u 
zult op zeker nóg meer genieten van ons Vlaams Lekkers!

VARKENSHAASBROCHETTES (SATE)
Geserveerd met salade, atjar, kroepoek, satésaus, 
frietjes en mayonaise  BIERSUGGESTIE: Chimay Rood  

 17,50

Tweede gang

Schorseneren crEme soep
Met een kaascrostini

(Apart bestellen? € 7,95)

Derde gang

Asperges op Vlaamse wijze
Met overheerlijke krieltjes, boterjus, 

hesp, ei, en peterselie

(Apart bestellen? € 27,95)

ASPERGEs met Gebakken zalm 
Met Hollandaisesaus, krieltjes, 

ei, en peterselie
(Apart bestellen? € 27,95)

Vierde gang

aardbeitjes uit hoogstraten
Gemarineerd in Cuberdon-likeur, munt, 

bolletje vanilleijs in een caramelkrokantje

(Apart bestellen? € 9,95)

Eerste gang
amuse de la maison

Belgiquepaasmenu
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