
Chef’s menu 
Voorgerechten 

*tomatensoep, room en balletjes 
*gefrituurde brie, slaatje appel, druif, 
nootjes en honingdressing

*witloof/ham/kaas kroketten, slaatje 
bieslook dressing

Carpaccio van rund, ruccola, pesto, 
parmazaan, balsamico, zongedroogde tomaat


Hoofdgerechten 
*Stoverij van lamsvlees

*varkenshaasje, wortelpuree en warme 
groenten

*Baconburger of Fishburger, met frietjes

*Paardenbiefstuk, met saus en aardappel 
naar keuze


Nagerechten 
*Tartalet van peren, met kaneelijs en 
slagroom

*tiramisu, van speculaas

*Chocobrownie, met ijs en slagroom

*Dame-Blanche

€29,50 
  P.P.



Seizoens-menu 

Voorgerechten 

*Carpaccio van rund, rucola, parmezaan, pesto-
olie, balsamico en zongedroogde tomaten

*Duo kaas/garnaal kroketten, met slaatje

*Scampi De Grillhoeve, met stroganoffsaus


Hoofdgerechten 

*Steak 250gr, met sla en saus naar keuze

*Tongrolletjes, met preiroomsaus, dille, garnalen, 
puree

*Spare-ribs, met ananas, slaatje en aardappel naar 
keuze


Nagerechten 

*Tiramisu van speculaas 
*Coupe warme krieken, vanille-ijs

*Trio van dessert 
*koffie of thee 
*Speciale koffie ( + €4,50 ) 

€29,50 
P.P



Menu 1 
Voorgerechten 

*Brie kroketten, op een fruitig slaatje, honingdressing

*tomatensoep, balletjes en room

*Ajuinsoep,  croutons en kaas


Hoofdgerechten 

*Paardenbiefstuk, slaatje en aardappel naar keuze

( + saus €2,50 )

*Stoofvlees, met slaatje en aardappel naar keuze

*Vol au vent, met slaatje en aardappel naar keuze


Nagerechten 

*Tiramisu van speculaas 
*Chocomousse 

€25,50 
p.p.



Menu 2 
Voorgerechten 

*Duo kaas/garnaalkroket, slaatje 
bieslookdressing

*Scampi Bolle,stroganoffsaus

*Scampi Curryroomsaus 

Hoofdgerechten 

*Chateau-briand, warme groenten en saus naar 
keuze

*Zalmfilet, warme groenten en saus naar keuze


(Aardappel na keuze) 

Nagerechten 

*Zoete wandeling, assortiment 
mini dessertjes


€39,50   
p.p.



Menu 3 
Voorgerechten 

*Tomatensoep, room en balletjes

*Ajuinsoep,  croutons en kaas


Hoofdgerechten 

*steak 250gr, slaatje, aardappel 
naar keuze

Kippenbrochtet, (gemarineerd 
bilvlees) met slaatje en aardappel naar 
keuze

Lamskotteletten, 5 stk met sla en 
aardappel naar keuze

Tongrolletjes, preiroomsaus, dille, 
garnalen en puree

           ( + saus €2,50 )


Nagerechten 

*Dame-Blanche 
*Coupe Bressilienne 

*chocolade brownie, ijs en slagroom

€26,50 
p.p.



Menu 4 
Voorgerechten 

*Kaaskroketten, slaatje bieslookdressing

*Runds carpaccio, rucola, parmezaan, 
pesto-olie, balsamico, zongedroogde tomaat

*tomatensoep, room en balletjes


Hoofdgerechten 

*Steak 250gr, slaatje, saus en aardappel na 
keuze

*Zalm-moot, slaatje, saus en aardappel na 
keuze

*Lamskoteletten, slaatje en saus en 
aardappel na keuze

*Spare-ribs, ananas, slaatje en 2 koude 
sausjes

€22,- 
p.p.



Hamburger Menu 
Voorgerechten 

*Tomatensoep, room, balletjes

*Ajuinsoep, croutons, kaas


Hoofdgerechten 

*Baconburger, enkele burger, sla, tomaat, 
bacon, gebakken ajuin, bbq-saus, cheddarkaas, 
sesambun

*Chickenburger, gegrilde kip, sla, 
tomaat, ananas, bbq-saus, sesambun

*Fishburger, fishburger, sla, tomaat, 
tartaar-saus, sesambun

*Cheeseburger, enkele burger, sla, 
tomaat, gebakken ajuin, cheddarkaas, 
hamburgersaus, sesambun


Nagerechten 

*Dame-blanche 
*coup-brésilienne 
*Tiramisu van speculaas

Frietjes

incl.

€20,- 
p.p.



Onze menu’s

Alles is 
bespreekbaar 

en kan 
aangepast 
worden

Je kan ook zelf een menu 
samenstellen met de gerechten 

uit onze menukaart.

Max 4 gerechten per gang

Wij werken 
zonder drank-

formules maar kunnen 
wel beperken tot “alleen 

bieren, wijnen, cava 
en frisdranken

Voor 
een 

goede 
service is het 

gemakkelijk de 
keuzes op voorhand te weten.


( Dit is niet verplicht )

Kindergerechten 
kunnen altijd aan 

de menu’s 
toegevoegd 

worden


