
-Voorgerecht-
Gegratineerde oesters

Gratinated oysters. Huitres gratine. 
Oesters op sjalotten confits 

met gruyere bechamel en kruidenkorst.
€ 15,50

Krabkoekjes
Crabcakes. Beignets de crabe

Krabkoekjes geserveerd met salade.
€ 15,50

Gamba’s aioli 
Gamba aioli

€ 13,50

Coquilles sesamtuille
Shells with a sesame biscuit. 

Coquilles tuille ou sesam.
Coquilles met sesam tuille.

€ 14,50

Vitello tonato
Kalfsvlees met tonijn mayonaise.

€ 12,50

Thai salade
 Thai salad. Salade thailandais

Salade van gemarineerd  rundvlees.
€ 12,50

Fried squid
Calmar.

Calamari frittata met limoen yoghurt.
€ 11,50

-Dessert-
 

Sigaar honing amandelen 
Cigars honey almonds. 

Cigare de miel et amande.
Sigaar honing amandelen en vanille ijs.

€ 9,50

Panna cotta
Panna cotta pistach chocolat. 
Panna cotta pistache chocola.

Panna cotta pistache chocolade.
€ 8,50

Peren tarte tatin
Pear tarte tatin.
Tarte tatin poire.

Tarte tatin peer en caramel ijs.
€ 8,50

Brownie 
rownie walnuts.

Brownie ou noix.
Brownie walnoten en vanille ijs.

€ 8,00

Fruit salade
Fruit salad. Salade de fruit.

Fruitsalade met mint en vruchten sorbet.
€ 7,50

Kaasplankje
Cheese platter. Fromage.

Kaasplankje, geserveerd met vijgen en dadels.
€ 8,50

-Hoofdgerecht-
Slibtong  beure noisette. 

Sole with brown butter. Sole beure noisette
Slibtong met caponatta aubergine, 
beure noisette en oven aardappels. 

€ 19,50

Dorade, Sea bream, Dorade.
Dorade met pesto rucola pistache geserveerd met risotto.

€ 21,50

Tonijn spies van de gril
Grilled tuna. Thon griller.

Tonijnspies met gepofte paprika en pasta aioli. 
€ 23,50

1/2Kreeft termidor
Lobster termidor. Homard termidor

Kreeft termidor geserveerd met friet en  feta salade.
€ 25,95

1/2Kreeft citroenmayonaise
Lobster with lemon mayonaise.
Homard avec mayonaise citron.

Gegrilde kreeft met citroen mayonaise 
geserveerd met friet en feta salade. 

€ 24,95

 1/2Kreeft met gambas en coquilles. 
Lobster with shrimp and shells. 
Homard, coquilles et gambas.

Gegrilde kreeft met gambas en coquilles 
geserveerd met  bisque saus. 

€ 31,50

1/2 Kreeft
½1/2Lobster. 1/2Homard

1/2 kreeft met friet en salade.
€ 23,95

-Hoofdgerecht-
 1/2 Kreeft met vis of vlees

Lobster with fish or meat. 
Homard avec poison ou viande.

1/2kreeft in combinatie met vis of vlees
€ 33,50

 1/1 Kreeft 
1/1 Lobster. 1/1 Homard.

1/1 Kreeft met friet en salade.
€ 47,50

Surf&turf
Surf& turf steak. Mer &terre steak,  homard.

Surf&turf steak met kreeft en citroen 
mosterd saus geserveerd met friet en salade. 

€ 33,50

Rib eye
Rib eye. Cote de boeuf

Rib eye geserveerd met ratatouille en friet. 
€ 29,50

Lamskoteletten
Lambs chops. Cotelette d agneau.
 Lamskoteletten met kruidenkorst, 

provencaalse groenten en oven aardappels. 
€ 29,50

Kalfs karbonade
Veal chop. Cotelette d veau.

Kalfskarbonade geserveerd met kalfsjus, 
friet en salade. 

€ 28,50

Cesar salade
Cesar salad, chicken and shrimps. Salade cesar, poulet crevettes.

Cesar salade met maiskip en gambas 
€ 20,50


