belgische garnalenkroketten* 14,95

LUNCH BELGIQUE
smoske

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

Van 11:00 tot 17:00

6,95

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

broodje hete kip

8,95

10,95

kaas- en garnalenkroket*

13,95

broodje martino

8,50

Gebakken kipfilet, rode paprika, champignons, sla,
mayonaise, samuraisaus
Filet americain met sla, een eitje, augurk, ui
en huisgemaakte martinosaus

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

Naturel
In witte wijn
In bier
In look/room

dagprijs
dagprijs
dagprijs
dagprijs

Volgens eigen recept met vers gesneden frietjes en
mayonaise BIERSUGGESTIE: Tongerlo Nox

Smeuïge pasta volgens klassiek Italiaans recept
BIERSUGGESTIE: Martha Blond

14,95

vega pasta bolognese

13,95

SALADE CARPACCIO ossenhaas

14,95

VARKENSHAASBROCHETTES (SATE) 18,95

SALADE GEITENKAAS

14,95

PALING IN ‘T GROEN

27,95

SALADE BELGIQUE

14,95

gemarineerd gebraad kieken

22,95

steak tartaar (blanc bleu)

23,95

Gerookte zalm met rode ui, kappertjes, zoetzure
komkommer en yoghurt-kruidendressing

broodje tonijnsalade*

8,95

Tonijn, kappertjes, rode ui, komkommer
en sla

club sandwich belgique*

10,00

club sandwich vis*

13,95

Sandwich met kip, ei, bacon, tomaat, komkommer,
sla en mayonaise of tartaarsaus
Sandwich met gerookte zalm, tonijnsalade, ei, sla,
tomaat, komkommer & tartaarsaus

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

KLEINE trek / vooraf

belgique’s befaamd STOOFVLEES

15,95

Geserveerd met salade, atjar, kroepoek, satésaus,
frietjes en mayonaise BIERSUGGESTIE: Chimay Rood
Gestoofde paling in een groene kruidensaus, geserveerd met frietjes BIERSUGGESTIE: Karmeliet
Met huisgemaakte appelcompote, frietjes, sla
en mayonaise BIERSUGGESTIE: Deugniet

200 gr, op klassieke wijze met frietjes en mayonaise
(indien voorradig) BIERSUGGESTIE: Tongerlo Blond

6,50

CARPACCIO VAN OSSENHAAS

14,95

BURGER “BELGIQUE”

17,95

eggs benedict

9,95

ESCARGOTS uit ‘t huisje (6)

13,95

VOL AU VENT

16,95

Gepocheerd ei met hesp, sla, komkommer,
tomaat en Hollandaise saus (zalm ipv hesp: +4,00)

SOEP VAN DE DAG*

Vraag ons personeel van welke soep u vandaag
kunt genieten. Geserveerd met brood en roomboter

twaalfuurtje*

Ook Vega-style!

Kopje soep, brood met een rundvleeskroket
en een gebakken eitje

uitsmijter*

Drie spiegeleieren op verse sneetjes brood
(met ham +1,00, met kaas +1,00)

5.95
9,95
11,50

Met sla, spekjes, pijnboompitten, parmezaanse
kaas, rucola, truffelmayonaise en stokbrood
Bereid in huisgemaakte lookboter, geserveerd
met stokbrood

KIKKERBILLETJES (3)

Bereid in huisgemaakte lookboter, geserveerd
met stokbrood

SCAMPI’S (6)

Bereid in huisgemaakte lookboter, geserveerd met
stokbrood

SOEP VAN DE DAG*

Vraag ons personeel van welke soep u vandaag
kunt genieten. Geserveerd met brood en roomboter

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

15,45

150 gr, 100% rund, frietjes en mayonaise. Smokey
Mountain Cheddar +1,00 BIERSUGGESTIE: Martha Brown

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

kapsalon

Ook Vega-style!

13,95

Gekruide kipfilet, friet, gesmolten kaas, looksaus,
sla, ui en tomaat BIERSUGGESTIE: Super 8 IPA

14,95
5.95

belgische garnalenkroketten* 14,95
Twee stuks. Geserveerd met tartaarsaus, citroen,
gefrituurde peterselie en brood of frietjes

belgische kaaskroketten*

Twee overheerlijke kaaskroketten geserveerd met
Belgische pickles en brood of frietjes

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

ons frietkotje
Frietjes (zonder saus)
Frietje Andalousesaus
Frietje Belgische mayonaise
Frietje Tartaarsaus

€ 4,95
€ 5,95
€ 5,95
€ 5,95

EXTRA’S

croque monsieur

Gebakken hesp-kaas sandwich met Gruyere-topping
Croque Madam: met een spiegeleitje + 1,00

Malse biefstuk (200 gram) met ratatouille, frietjes en
mayonaise BIERSUGGESTIE: Kwaremont

pasta bolognese

broodje gerookte zalm*

13,95

BIEFSTUK van de blanc bleu** 23,95

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

SALADE VIS

Carpaccio van ossenhaas met truffelmayo,
parmezaanse kaas, pijnboompitten en rucola

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

25,95

22,95

broodje carpaccio van ossenhaas* 13,95

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

16,95

SLIpTONGEN

PIKANTE RIBBEKES

specials

salades
Maaltijdsalade: grotere portie: + 5,00

grote trek

Altijd vers, dus alleen maar in ‘t seizoen!

belgische kaaskroketten*

Twee overheerlijke kaaskroketten geserveerd met
Belgische pickles en brood of frietjes

mmmmmMOSSELEN!

10,95

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

Extra frietjes met mayonaise
Brood of salade
(Belgische) mayonaise
Tartaarsaus

€ 3,95
€ 3,95
€ 1,00
€ 1,95

DESSERTEN
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

Borrelhappen, dranken, wijnen en bieren

€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 14,95
€ 4,50
€ 9,95
€ 8,50

