12u tot 22u

U kunt onze bistro gerechten bestellen van
12 tot 22!

B i s T R O

Met uitzondering van onze Vegan burger worden al onze bistro
gerechten geserveerd met onze heerlijke Vlaamse frieten en
salade.

kippendij spiesjes
3 spiesjes-satésaus-kroepoek 17.5

belvédère burger
black angus-bbq saus-oude kaas-bacon-tomaat 15.0

vega(n) burger
vegan brood-avocado-hummus-zoete aardappel 14.0

schnitzel
naturel 12.0
peper-, of champignonsaus 14.5
gebakken ui, spek en champignons +2.5

burger v/d week
wekelijks wisselende burger, dagprijs

vangst van de week
wekelijks wisselend vissgerecht, dagprijs

m o s s e l e n

Wij serveren mosselen in de zomer en de herfst, dan is
de kwaliteit van “het zwarte goud” op zijn best! De
exacte startdatum van het seizoen is afhankelijk van het
aanbod en kwaliteit van de mosselen, wat weer
samenhangt met het weer in het voorjaar.

MOSSELEN 21.5
witte wijn – witbier – Provençaalse – look & room – naturel
Geserveerd met onze heerlijke dikke Vlaamse frieten en
verschillende sausjes

BIERSUGGESTIE:
Blanche de Namur 25cl. 4.0

WIJNTIP:

Castellani Donna Terra, Pinot Grigio, Glas 4.5 Fles 20.0

Wist u dat mosselen erg gezond zijn?
Ze zijn caloriearm, bevatten veel eiwitten, weinig vet en
ze zijn rijk aan mineralen, kalk, fosfor en vitaminen.

soep

D I N E R

Tomatensoep √ 6.0
Wisselende soep 6.0

BAKKERSBROOD;
Breekbrood met 2 smeersels 6.5

voorgerechten
carpaccio “waards rund”
truffelmayonaise-oude kaas-crostini 11.0

tonijntartaar
rauw gemarineerde tonijn-sesamcrouton-wakame 12.5

bonbon gerookte zalm
gevuld met krabsalade-zoet/zuur komkommer-guacemole 11.5

gerookte rib-eye
oude kaas crouton-guacemole-basilicum olie 11.0

mini vega(n) pizza√
zoete aardappel-gegrilde groenten-basilicum-hummus 9.5

Benieuwd welk biertje goed bij uw gerecht past? Vraag het
onze medewerkers, zij adviseren u graag!

salades
Als hoofdgerecht met Vlaamse Friet +5.0

geitenkaas √ mogelijk
walnoten-appelstroop-spekjes 11.5

D I N E R

vis
gamba’s-inktvisringen-gerookte zalm-tonijn/makreelsalade 13.5

hete kip
gebakken pittige kippendij-paprika-lenteui 12.5

hoofdgerechten – vlees
Geserveerd met dagverse groenten en Vlaamse friet

biefstuk van oerhollands waards rund
peper-, of champignonsaus 22.0
met gebakken ui, spek en champignons +2.5

ribbekes
in knoflook gemarineerd met licht pittige ketjap lak 18.5

rib-eye
Van de grill-chimichurrie 24.0

ossehaas
getrancheerd-truffeljus 29.5

biersuggestie?
Benieuwd welk biertje goed bij uw gerecht past? Vraag het onze
medewerkers, zij advisteren u graag!

hoofdgerechten – vis
Geserveerd met dagverse groenten en Vlaamse friet

tonijnsteak
van de grill-oosterse saus 23.0

zeetong

D I N E R

gebakken zeetong met citroenboter 26.5

vangst van de week
vraag naar ons wisselend visgerecht, dagprijs

hoofdgerechten – vega
vegetarische ravioli
gevuld met truffel-bospaddestoelen-Grana Padano 15.0

vega(n) pizza
zoete aardappel-gegrilde groenten-basilicum-hummus 16.0

vega(n) burger
vegan brood-avocado-hummus-zoete aardappel 14.0

mennekes & madammekes
(tot 12 jaar)

kids satÉ
frietjes-sla-appelmoes 8.5

dagvisje
frietjes-sla-appelmoes 9.5

frikandelletjes
frietjes-sla-appelmoes 6.5

nagerechten
grand dessert
verschillende lekkernijen van de chef 12.5

D I N E R

luikse wafel
warme bosvruchten-vanille ijs-slagroom 7.0

notentaart
caramel-vanille ijs-slagroom 7.0

kaasplankje
met kazen uit Belgie en Delft 8.5

speciaal koffie’s
belvédère koffie – Chouffe koffielikeur 7.5
ierse koffie – Jameson 7.5
franse koffie – Grand Marnier 7.5
italiaanse koffie – Di Saronno Originale 7.5
spaanse koffie – Tia Maria 7.5
kloosterkoffie – Dom Benedictine 7.5
koffie 43– Licor 43 7.5
baileys koffie – Baileys 7.5

