
SUGGESTIES

Tapaz van het moment:

Warme vijg met geitenkaas, serrano en honing 7,00

Koude vijg met geitenkaas, serrano en honing 6,00

Siciliaanse pasta - tonijn, kapertjes, broodkruim 15,50

Chili con carne met rijst 19,50

Hoevekipfilet of verse vis 21,50 / 23,50

met knolselderpuree, spinazie en pijnboompitten

Kalfsblanquette met frieten of kroketten 22,50

Groene thaise curry met kip of vis en rijst 19,50

MOSSELEN  

gegrilde mosselen met looksaus 15,50

natuur 23,50

witte wijn 24,50

look 24,50

look-room 25,50

frietjes, kroketten of brood 

en mosselsausje inbegrepen

alle prijzen zijn in euro, btw inbegrepen

1 rekening per tafel



KLASSIEKERS

Toast champignon 10,50

Carpaccio van lichtgerookte zalm met 15,50

dressing van limoen en olijfolie met brood

Salade warme brie, bloemenhoning, 16,50

walnoten, rode bietvinaigrette, op toast

Spaghetti funghi - paddenstoel, look, peterselie 16,50

Balletjes in tomatensaus met frietjes 16,50

Stoofpot van konijn met Rochefort 10, 18,50

wortelen, pruimen, kroketten

Geconfijte eendenbout, paddenstoelen, 21,50

gebakken aardappelen

Ribstuk iberico met groene pepersaus 23,50

klein seizoensslaatje en frietjes

supplement witloofslaatje 5,00

supplement seizoensslaatje 5,00

supplement frietjes, kroketten, … 3,00

supplement mayonaise 1,00

alle prijzen zijn in euro, btw inbegrepen

1 rekening per tafel



SNACKS - TAPAZ

Zwamkroket oesterzwam 2 stuks 8,00

Kaaskroket 2 stuks 11,00

Garnaalkroket 2 stuks 12,00

Thaise loempia 2 stuks 10,00

3 stuks 13,00

supplement slaatje 3,00

Kaasblokjes met mosterd 3,00

Olijven 4,00

Fuetec 4,00

Dadels met spek 10 stuks 6,00

Manchego 7,00

Serrano 8,00

Mini pizza met geitenkaas 8,00

Zwamballen oesterzwam 8 stuks 7,00

Bitterballen 9 stuks 7,00

Calamares 9 stuks 7,00

Mini kiploempia 9 stuks 8,00

Gefruite garnalen 9 stuks 8,00

Kipnuggets 9 stuks 8,00

Party mix 12 stuks 9,00

Pannetje Scampi (look, tijm, olijfolie) 13,00

Escargots met lookboter 13,00

Dagsoep 5,00

Croque uit het vuisje 3,00

Spaghetti a la Luc Bollenaigse 14,50

Kilani's kaasplank 200g 15,00

alle prijzen zijn in euro, btw inbegrepen

1 rekening per tafel


