
Wit: 

Chardonnay
Zuid-afrika - Sonhoek 

Volle brede smaak, stuivend 
fruit, chardonnaydruif.

Glas 4,00 / fles 21,75/ karaf 14,75 

SauViGnon BLanC 
 GWC Bio - La ManCha (ES) 
frisse, droge biologische wijn  van de 

Green Wine Company met in 
het aroma kruisbes en citrus.

Glas 4,25 / fles 22,50 / karaf 15,25

Pinot GriGio - iL CiGno (IT)  
een mooie wijn met een geur van 

wit fruit, zoals appel en peer.
 fles 25,50 

Chardonnay - doMaine de 
BoSQuet (fr)

Met tonen van vijg en vanille. 
Vol van smaak.  top chardonnay!

 fles 26,50 

MoeSeL - BereiCh 
BernkaSteL (D)

aangename Moezelwijn, 
soepel en licht gezoet.
Glas 4,00 / fles 21,50

rood: 

MerLot - PaViLLaC (fr)
de kleur is dieprood, vol, soepel 

en lekker fruitig met iets 
van pruim en bessen.

Glas 4,25 / fles 22,50/ karaf 15,00 

SanGioVeSe - iL CiGno
Chieti (IT)  

Volfruitig met aroma’s van 
zoete bes en rijpe kersen. 

Glas 4,25 / fles 22,50/ karaf 15,00 

 rioja - aLtoS iBériCoS - 
CrianZa (SP)  

Mooie rioja, intens, rijp fruit 
en geroosterde aroma´s 

topwijn van het huis torres. 
 fles 29,50 

CaBernet SauViGnon
doMaine LaLande (fr)

de smaak is vol en explosief waarbij 
kruidigheid en donker fruit zeer 

herkenbaar zijn. 
 fles 27,50

BuBBeLS: 

CaVa - La LaiLa nuria - 
PenedèS- SPanje

een heerlijke cava met een mooie 
mousse en  fijne afdronk die elk 

moment een feestelijk tintje geeft.
 fles 32,50 

ProSeCCo roSé
friZZante - itaLië 

heerlijk frisse rosé prosecco van 
100% proseccodruiven.
   Glas 4,95 / fles 24,75 

WijntjeS & BuBBeLS

roSé: 

PinotaGe roSé 
Zuid-afrika- Sonhoek 

een mooie, volle  fruitige rosé 
Glas 4,00 / fles 21,75 / karaf 14,75

aiX roSé- ProVenCe (fr)
de welbekende, droge rosé

 fles 39,50



onZe Menu’S

3X3 GanGen 
VerraSSinGSMenu

een  regelmatig wisselend verrassingsmenu met 9 gerechtjes

3 kleine voorgerechtjes, veelal bestaande uit 
een visgerechtje, een vleesgerechtje en een soepje

* * *
daarna 3 hoofdgerechtjes, 

meestal twee vlees en 1 visgerechtje

* * *
en als afsluiter 3 leuke kleine, lekkere nagerechtjes

29,95

herfStMenu
 

rijk gevulde paddestoelensoep met truffelroom

* * *
Gebakken runderhaas met een stamppotje van gerookte prei en 

saus van groene pepers 
 

- of -

thaise currygarnalen met gele wortel en basmatirijst  

* * *
Crumble van gemarineerde appeltjes met kaneelcreme

- of -
koffie / thee naar keuze

20,95
   Hoofdgerecht van de menu’s worden geserveerd met groente en aardappelgarnituur   

op bord,  Frites of truffelfrites kunt u eventueel los bij bestellen



Vooraf 

turks brood / vers gebakken  10 min. /om te delen/ aioli    6.50 

huisgemaakte verse tomatensoep /geslagen room / balletjes     6,25

flinke mok franse uiensoep / gegratineerd /crouton/ kaas    6,75

Paddestoelensoep /truffelroom / verse bieslook     6,75

Caesarsalade / krokante kip /spekjes /croutons/ gekookt ei
Parmezaan / tomaat/ zachte mosterdressing    12,00

Carpaccio / runderhaas / rucola / parmezaan /truffelmayonaise  12,75

tataki /a la minute geschroeide ossenhaas / truffelmayo   14,00

Coquille / buikspek / Pangangsaus / zoetzure salade  15,00

Combinatie / hollands garnalenkroketje / kreeftensoepje
gerookte zalm / gamba / grijze garnaaltjes / cocktailsaus   15,00

toast /vloerbrood/ rillete van eend / gerookte eend/ vijgensalsa   13,75

Saté / kippendijtjes / salade / kroepoek /pikante satésaus  14,00

Wienerschnitzel /XL/  250 gram / champignonsaus  16,50

Spareribs / vers gebakken / salade / smokey BBQ saus  16,75

Black angus / rundersteak / van de grill / Mexicaanse salsa 18,50

runderhaaspuntjes / gewokt / japans / bosui/ champignons 19,50

hertenbiefstuk / zuurkool / calvadossaus / puree   22,50

kalfsentrecote / BBQ / rucola/ parmezaan /truffel-olie  22,50

Surf & turf / gebakken gamba’s / tournedos ossenhaas/
port -en kreeftensaus       23,50

tournedos / gebakken naar keuze / graangevoerde runderhaas/
groene pepersaus      24,50

Hoofdgerechten worden geserveerd met garnituur, Frites kunt u los bestellen

heeft u een aLLerGie? VraaG de BedieninG naar de MoGeLijkheden

VLeeS 



BiteS    

thaise currygarnalen / gele wortel  / basmatirijst                  19,50

Zeebaars /op de huid gebakken /gestoofde paprika /citroen           22,50

Sliptong /2 stuks / roomboter gebakken /verse remouladesaus     21,50

Pasta gamba / tagliatelle / Black tiger /champignon /chili olie/
Parmezaanse kaas / rucola                        22,50

Salade geitenkaas / gegratineerd/ appel / rode kool                 13,50

tortillawrap / uit de oven / gevuld met groenten /
kaas / Mexicaanse salsa                     16,50

Pasta funghi / paddestoelen / rucola / truffelolie / parmezaan      16,00

     
     Hoofdgerechten worden geserveerd met garnituur, Frites kunt u los bestellen.

Mandje stokbrood / kruidenboter / olijventapenade   5,00

nacho’s /smokey pulled chicken /bosui /kaas /uit de oven  6,50

Sashimi / zalm / tonijn / kikoman/ wakamé    9,50

hollandse garnalencocktail / ijsberg /cocktailsaus   9,50

2 garnalenkroketten / uit yerseke / cocktailsaus    9,50

kibbelingen /vers gebakken/ remouladesaus   7,50

Gamba’s/ pil-pil / knoflookolie /Spaanse peper   9,50

Stoofpotje / rundvlees / bockbier    9,50

Portie frites /mayonaise      3,00
Portie truffelfrites / truffelmayonaise     3,75
Verse groenten/ gebakken/ italiaanse kruidenolie  4,50
kleine salade/ gekookt ei /croutons/rauwkost   3,00

hoofdGereChten ViS & VeGa 



TOETJES
daMe BLanChe

3 bollen vanilleroomijs met gebruineerde amandelen, 
slagroom en verse warme chocoladesaus

7,50

Parfait Van de Chef
huisgemaakte ijsparfait van onze chef 

7,75

CrèMe CataLana 
Gegratineerde Crème Brulee met sinaasappellikeur en kaneel-ijs

8,00

tiraMiSu
huisgemaakte tiramisu van de chef 

8,00
 

CheeSeCake
Van witte chocolade en speculaas met bramencoulis

8,50

VerraSSinGSdeSSert
3 kleine nagerechtjes van onze chef

10,50

ijShoorntje
kinderijsje voor onze kleinste gasten

2,50

rijP Voor de PLank
Guillotine met  een proeverij van oude VSoP reypenaerkaasjes 

                                           10,50    ( ook leuk om te delen) 

tiP!
heerlijk bij kaasplankje of dessert: 10 jaar oude port  -  6,95



koffie/espresso  2,40 
thee 2,40
dubbele espresso 3,60
Cappuccino 2,60
koffie Verkeerd 2,60
Latte Macchiato 2,75
decafé koffie’s  v.a.  2,50
Verse Munt thee  
                    (met honing!) 3,25
Verse gemberthee  
                        (met honing!) 3,50

Coca Cola 2,50
Coca Cola Light 2,50
Coca Cola Zero 2,50
Sprite 2,50
fanta 2,50
Chaudfontaine Blauw 2,50
Chaudfontaine rood 2,50
Bitter Lemon 2,60
tonic 2,60
Cassis 2,60
ice tea (Lipton) 2,50
ice tea Green 2,50

koffie Lieve Lente 7,00
irish Coffee 7,00
Spanish Coffee 7,00
italian Coffee 7,00
french Coffee 7,00
hasselt Coffee 6,80
Chouffe Coffee 6,80
Gluhwein 4,50
Warme Chocomel            3,00
Slagroom                            0,50

rivella 2,60
Ginger ale 2,60
Verse jus d’orange 3,50
appelsap troebel 2,60
tomatensap 2,60
Chocomel/fristi 2,60
Glas kraanwater  1,00
Glas ranja  1,50

tafeLWater Groot 
Chaudfontaine Blauw 5,25
Chaudfontaine rood 5,25

WarMe dranken

friS

VerS huiSGeMaakt SeiZoenSGeBak      4,00 

aPPeL kruiMeLtaart    3,50

BoSVruChten-kWarktaart    3,75

Met SLaGrooM +0,50

GeBak



Bieren Van de taP

amstel fluitje 22cl 2,50
amstel Vaasje 25cl 2,80
amstel Pul 50cl 5,60
Wisseltap 4,75
La trappe Wit 33cl 4,50
La trappe Wit 50cl 6,00
La trappe dubbel 4,50
Brugse Zot Blond 4,50
affligem tripel 5,00
Brand Weizen 33cl 4,90
Brand weizen 50cl 6,50

Bieren oP de fLeS

La trappe Blond 4,50
La trappe tripel 5,00
La trappe isi d’or 5,75
La trappe Quadrupel 6,25
karmeliet tripel 5,50
duvel  4,95
La Chouffe 4,75
Liefmans fruit 3,95
Wieckse rosé 3,75
desperados 4,95

amstel radler 0.0 3,25
amstel 0.0 3,25
Wieckse Witte 0.0 3,50
Brand Weizen 0,0 3,50

Wijnen Per GLaS

Chardonnay   4,00
Sauvignon Blanc   4,25
Moezel    4,00

Merlot    4,25
Sangiovese   4,25

rosé Pinotage   4,25

GLaaSje BuBBeLS 

rosé Prossecco   5,50
hugo    5,00

BottLeS

Moêt Champagne brut   67,00
aiX rosé- Provence 39,50
Cava la nuria 34,50

kijk ook eens op onze wijnkaart

MaandBier 
MaandeLijkS WiSSeLend 

Bier oP taP of fLeS
vraag er naar!

BierPLankje

4 ProefGLaaSjeS Met 
WiSSeLende taPBieren

8,50

Bier & Wijn

U ontvangt één rekening per tafel,  apart afrekenen is niet mogelijk



Likeuren  ( Met ijS )
Licor 43  5,50
Grand Marnier 5,50
Cointreau  5,50
Sambuca  5,50
drambuie  5,50
Baileys  5,50
tia Maria  5,50
kahlúa  5,50
frangelico 5,50
Southern Comfort 5,50
amaretto  5,50
Malibu  5,50
Safari  5,50
Boswandeling 5,00
Limoncello 5,00

WhiSky’S
j. Walker red 5,75
jameson  5,75
four roses 6,00
jack daniel’s 6,50

Single Malt va. 8,50
(div. soorten) 

CoGnaCS
remy Martin VSoP 7,00
Courvoisier VS 7,50
armagnac 6,50
Calvados  6,50

Gin toniC’S
Gordons - finley 7,00 
tanqeray- fevertree 8,50

aPeritieVen
Port ruby (kopke) 4,50
Port White (kopke) 4,50
oude port (kopke) 6,95
Martini Bianco 3,95
Martini rosso 3,95
Sherry dry 3,95
Sherry Medium 3,95
Campari  4,75

BorreLS/ShotjeS
jenever oud/jong 2,50
jägermeister 2,50
Vieux  2,50
Bessenjenever 2,50
Schrobbelèr 2,50
apfelkorn 2,50
tequila  2,50

BuitenLandS
GediStiLLeerd
Witte Wodka 5,00
rode Wodka 5,00
Bacardi  5,00
Bacardi limón 5,00
Gordon’s Gin 5,00
tanqeray Gin 6,00
Pernod  5,00
havana Club 7 7,00

MiXdranken
div. mixdranken    v.a 6,75 

BorreLS & MiXen

U ontvangt één rekening per tafel,  apart afrekenen is niet mogelijk



Vietnamese Loempia’s 

Nacho’s met salsa

TruFfelFriet + TrufFelmayo

Mini FrikandelLen + JoPpiesauS

Fish & Chips  met remoulade

2 garnalenkroketten met cocktailsaus

Nacho’s + gesmolten kaas en bosui

Gefrituurde calamaresringen

QuadrupeL Bitterballen

( tot 21.30 Uur )

6,  50

6 , 00

3,     75

5,  75

7,50

9, 50

6,  75

7,50

8,50


