
Belgiquecarnavalsmenu

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

 19,95

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

 24,95

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

 23,95

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

 16,95

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

18,95

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

 14,95

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

 16,95

vangst van de dag
Dagvers lekkers uit de Noordzee. Vraag het 
ons personeel!  

 26,95

DESSERTS

de snelle hap

filet mignon van de blanc bleu**
Filet Mignon (180 gram) met ratatouille, frietjes, 
mayonaise en bearnaise-, archiduc- of pepersaus

 25,95

soep van de dag
Met brood

 6,95

friet

FRIET TARTAAR  

FRIET ANDALOUSE

 6,95

7,95

6,95

Met Belgische mayonaise

Met huisgemaakte tartaarsaus: heel erg lekker!

dame blanche 8,50

brusselse wafel 8,50
Belgische klassieker met slagroom en 
warme kersen Beláááááááááááf!

Klassieke dame Blanche met Belgische 
chocoladesaua

Bittergarnituur (12)
Bitterballen (8)
Vega bitterballen (6)
Bourgondische bitterballen (6)
Calamares (8) 
Minii curryworstjes (frikandel) (8)

€ 8,95
€ 6,95
€ 9,95
€ 9,95
€ 7,50
€ 6,95

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

17,95

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

 12,95

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

 15,95

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

15,95

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

 14,95

vlaamse kroketjes
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F E  B E L G I Q UE

                       C A R N A V A L S M E N U

Met Vlaamse andalousesaus: ook heel erg lekker!


