
GROEPEN
Om de doorloop en kwaliteit van het diner te waarborgen serveren we voor gezelschappen van 11 t/m 18 personen  
een selectie van de kaart. Onze koks selecteerde voor u de volgende gerechten.

11 T/M 18  
PERSONEN

tip

tip

tip

SOEPEN
Bij alle soepen serveren wij brood met smeersels 
 
Soep van de dag................................................. 5.9 
Goulashsoep ...................................................... 6.2

Wenst u uw soep een maatje kleiner? - 1.1 

 
VOORGERECHTEN
 
 De Heere genieten 12.9 
 alleen per tafel te bestellen 
 selectie van diverse voorgerechten - prijs p.p.

 
Gerookte kip ...................................................... 9.2 
sla - taugé - bosui - zoetzure groente -  
chili mayo - cashewnoten
 Brugse Zot  

Carpaccio ......................................................... 11.9 
truffelmayonaise - Parmezaanse kaas - rucola -  
pijnboompitten - tomaatjes
 La Trappe Isid’or  

Gamba pannetje [6 of 8 stuks] ................11.5/14.9 
knoflook - peterselie - chilipeper - stokbrood
 Hertenheer  
 

 
HOOFDGERECHTEN
Alle hoofdgerechten serveren wij met huisgemaakte 
friet en mayonaise 

 
 Picanha [180/250/320 gram] 20.9 / 25.9 / 29.9 
 uniek stuk rundvlees op Zuid-Amerikaanse  
 wijze - geroosterde groente - chimichurri 
  + 3 gemarineerde gamba’s .......................4.9
   Filou   

Pannetje ossenhaaspuntjes ............................. 20.9 
gebakken champignons - geroosterde groente -  
peperroomsaus
 Westmalle Dubbel  

Varkenshaas medallions .................................. 18.9 
omwikkeld met spek - geroosterde groente -  
champignonroomsaus
 Kasteel Tripel   

Vangst van de dag ........................................... 20.5 
seizoensgroente - bijpassende saus

Pasta [V] .......................................................... 16.0 
truffel - champignons - courgette - Grana Padano - 
rucola - [inclusief gemengde salade]
 Cornet Oaked  

Kipsaté ............................................................. 13.5 
satésaus - kroepoek - gefrituurde uitjes - atjar
 Duvel  

 
DESSERTS
Dame blanche .................................................... 6.9 
vanille ijs - warme chocoladesaus - slagroom - 
amandelschaafsel
 Lindemans Kriek Lambiek  

Tiramisu ............................................................. 6.0
 Westmalle Dubbel  
 
 
 Choco noten 6.9 
 Belgisch chocolade ijs - walnotenijs -  
 brownie chunks - gezouten karamel saus -  
 slagroom 
  Leffe Bruin  

Stoofpeer en panna cotta ................................... 6.0 
gegaard in St. Louis Premium kriek - panna cotta
 St. Louis Premium Kriek   

Reypenear proeverij ........................................... 9.0 
druiven - toast - appelstroop
 Gouden Carolus Classic  

 Extra bij te bestellen 
 Gemengde salade [2 pers.] 3.0 
 sla - komkommer - tomaat - olijven  
 pijnboompitten - dille dressing 
 Huisgemaakte friet 3.0 
 Crispy uienringen [8 stuks]  3.0 
 met chilli saus 
 Zoete aardappel friet 6.0 
 Mayonaise 0.8 
 Saus 1.8 
 champignonroom - peperroom -  
 stroganoff - chimichurri - pittige salsa

Heeft u een allergie? Meld het ons.


