ONTBIJT
Klassiek Ontbijt enkel op weekdagen
•
•
•
•
•
•
•

€ 25,00

Koffie of verse thee à volonté
Glaasje cava
Verse sinaasappelsap
5 mini broodjes, 1 mini sandwich
2 mini croissant, 1 mini koffiekoek
Hartig beleg: hesp, kaas, kip curry, smeerkaas en vleessalade
Gerookte zalm
Zoet beleg: choco, confituur en speculoospasta
Yoghurt met granola
Ei gerecht naar keuze
Gebakken ontbijtspek

Kinder Ontbijt tot 12 jaar
•
•
•
•
•
•

€ 20,00

Koffie of verse thee à volonté
Verse sinaasappelsap
5 mini broodjes, 1 mini sandwich
2 mini croissant, 1 mini koffiekoek
Hartig beleg: hesp, kaas, kip curry, smeerkaas en vleessalade
Zoet beleg: choco, confituur en speculoospasta
Yoghurt met granola
Ei gerecht naar keuze
Gebakken ontbijtspek

Elite Ontbijt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 11,50

2 kopjes koffie of 1 kan verse thee
1 Minute Maid orange
2 mini broodjes, 1 mini sandwich
1 mini croissant, 1 mini koffiekoek
Hartig beleg: hesp en kaas
Zoet beleg: choco en confituur
Ei gerecht naar keuze

Standaard Ontbijt
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KAART

€ 8,00

1 koude of warme chocomelk
1 Minute Maid orange
2 mini broodjes, 1 mini sandwich
1 mini croissant, 1 mini koffiekoek
Hartig beleg: hesp en kaas
Zoet beleg: choco en confituur

woensdag tot en met zondag,
tussen 9:00 en 11:00 uur, enkel na reservatie!
( min. 1 dag op voorhand reserveren)
Reserveren via 03/411.20.45

Chef’s Choice Mediterranean Cuisine
Voorgerechten
Paté van Everzwijn, rode ui, dadelbrood
Trio van Wildzwijn
Cannelloni van rode biet, krab, wasabi-mayonaise
Parelcouscous, feta, courgette, gerookte paprika, rode curryolie

Tussengerechten
Wildkroket van hertenkalf, witlof, appel, veenbessen
Saffraan risotto, kreeftenstaart
Coquilles, maïs, chorizo
Ravioli met Burrata en citroen, tomaatcoulis

Hoofdgerechten
Hert, pastinaak, porto, rucola-aardappel
Everzwijn, cantharellen, broccoliflan, rode wijn
Vispannetje met kreeftensaus, aardappel
Risotto, rode biet, geitenkaas, walnoten

Nagerechten
Geaffineerd kaasplankje
Sabayon, perzik, witte chocolade, yuzu
Ananas, rozemarijn, walnootijs
Tarte Tatin van Appel, crumble van hazelnoot & oreo, hazelnootijs
2 gangen € 29,00
( + aangepaste wijnen € 42,00 p.p. )

3 gangen € 39,00
( + aangepaste wijnen € 58,50 p.p. )

4 gangen € 47,50
( + aangepaste wijnen € 73,50 p.p. )
Indien u een allergie heeft aan bepaalde ingrediënten, vragen wij beleefd dit even te melden
bij de bestelling, zodat wij u van de beste service kunnen voorzien.

Bubbels:
Cava Codorniu 1551 brut
Appellatie: D.O. Penedès
Streek: Catalunya
De zachte, fruitige tonen van de macabeo worden gecombineerd met de elegantie en
Subtiliteit van de parellada en de complexiteit en structuur van xarel-lo.

Glas:
Fles:

€ 5,25
€ 26,50

Huiswijnen:
Mirone
Domein: Artiga Fuste
Streek: Aragón
Blanco: Helder van kleur.
Neus een explosie van wit fruit, exotische vruchten en toetsen van citrus.
De wijn is fruitig maar ook droog, met een rijp zuurtje onderin, zeer samenhangend.
Rosé: Diepe rosékleur.
Geuren van direct, rijp rood fruit, cassis, rood snoepgoed à la cuberdons.
Mooie en zuivere zomerse rosé zonder complexen.
Rood: Intens kersenrood.
Boeket van zwart fruit en zoete kersen.
Frisse aanzet en een mondvullend gevoel met verfijnde en soepele tannines.

Glas:
Karaf:
Fles:

€ 4,00
€ 14,25
€ 19.75

Dessertwijn:
Semidulce 2020
Domein: Javier Sanz Viticultor
Streek: Castilla y León
Jong en briljant van kleur. Geuren die dieper gaan dan het exotische en grassige van de
Verdejo. Iets meer van het type meloen, abrikoos, bloemig.
De smaakaanzet is fris en speels met een midden dat wat rijper en voller overkomt zonder
plakkerig zoet te zijn.

Glas:

€ 6,50

Witte Wijnen
Curios Xarel.lo 2019

€ 30,00

Domein: Albet i Noya
Appellatie: D.O. Penedès
Streek: Catalunya
Helder van kleur. In de neus fruit en kruidigheid.
Vooral wit pitfruit zoals witte kruisbessen en gele pruimen, maar ook bloemig. In de mond
veel fraîcheur, goede fruit/droogbalans met een beperkt mineralige draai in de finish.
Wijn met veel typiciteit en een sappiger zuur dan de meeste Xarel.lo-wijnen. Drinkt lekker
fris weg met toch een opmerkelijk karakter dat de aandacht trekt.

Vinyes Blanques 2019

€ 32,50

Domein: Jane Ventura
Appellatie: D.O. Penedès
Streek: Catalunya
Fijn en complex aroma.
Citrus (pomelo) met een uitgesproken Malvasia-karakter, parfum van witte bloemen en
perzik. Het geurenpatroon vertaalt zich in de smaakstructuur.
Echter niet te zeer van het frisse en zurige type, zoals velen onder ons zich Xarel.lo
voorstellen, maar met een breed en vol midden met een fruitige toets. Mooi puntje van de
Garnacha die een discreet accent geeft van verse hazelnoot in de finale, samen met een
puntige mineraliteit.

3 Macabeus 2019

€ 37,50

Domein: Albet i Noya
Appellatie: D.O. Penedès
Streek: Catalunya
Bleekgeel en jong van kleur.
Subtiele verse kruidigheid op de achtergrond met mineralige handtekening en zoete
citrustoets.
Strakke mondstructuur die breder openbloeit, fraîcheur en diepte die een schoolvoorbeeld
zijn van een zuivere, niet-houtgerijpte Macabeu = Viura. Opvallend is de mineraliteit van de
kalksteen die na flesrijping meer op de voorgrond treedt.

Rosé Wijnen
Curiosa Rosat 2019

€ 30,00

Domein: Albet i Noya
Appellatie: D.O. Penedès
Streek: Catalunya
Verleidelijke diepe roze kleur.
Open boeket van kriek, kers en ander rood pitfruit.
De Pinot Noir komt in de tweede fase.
Fris in aanzet, fruitig droog in structuur met
een lekker zuurtje en eindigend met een accent van rode Spaanse wijn.
In zijn eerste levensjaar kan de wijn
een discreet parelend gevoel op de tong geven.
Dit komt door de botteling met toevoeging van
een weinig koolzuurgas om zwaveling uit te sluiten.
Een ‘rosat’ met vulling!

Vinyes Roses 2019

€ 32,50

Domein: Jane Ventura
Appellatie: D.O. Penedès
Streek: Catalunya
Diep van kleur voor een rosé.
Sterk wijnachtig boeket, niet van het fruitige en snoeperige type.
Rosé met structuur die sterk aanleunt bij
een stijl van lichte ‘joven’ met vulling en niet met zuur beladen.
Een Rosat met karakter!

Augustus Cabernet Sauvignon Rosé 2019

€ 35,00

Domein: Cellers Augustus-Forum
Appellatie: D.O. Penedès
Streek: Catalunya
Diep van kleur voor een rosé, sterk geurend
naar rode bes, kersen, snoepgoed en een discreet peperig hoekje.
Sappig, vol en fruitig met volume.
Rosé ‘hors classe’ die niet te vergelijken is met het normale rosépatroon.
Gewoon lekker om drinken.

Rode Wijnen
Curios Tempranillo 2018

€ 30,00

Domein: Albet i Noya
Appellatie: D.O. Penedès
Streek: Catalunya
Helder en donkerrood van kleur.
In de neus een explosie van rood fruit.
Als hij zich opent krijgen we een mooi boeket met veel frisheid en
typiciteit van de Tempranillo.
In de mond eveneens rood fruit met mooie zuren,
sappig edele tannine en inhoud.
Mooie lengte. Perfecte rode zomerwijn met net dat ietsje meer!

Vinyes Negres 2016

€ 37,50

Domein: Jane Ventura
Appellatie: D.O. Penedès
Streek: Catalunya
Dieprood en fruitig mediterraan boeket.
Soepel bij het eerste contact, vlezige structuur, balans tussen fruittannine.
Een wijn die openbloeit na wat walsen.
Na de uitgesproken Ull de Llebre-karaktertrekken (Tempranillo)
proeven we in het midden meer continentale accenten,
aangevuld met leder, peper en een puntje zuren.

Augustus Cabernet Sauvignon Merlot 2016
Domein: Cellers Augustus-Forum
Appellatie: D.O. Penedès
Streek: Catalunya
Mooi helder tot donkerrood.
Een mooie rijpe Bordeaux-neus met rood fruit, zoethout,
leder en sandelhout en puntje cacao.
In de mond eerst een tikkeltje streng,
maar dan openbloeiend met soepele en rijpe tannines.
Mooie afdronk met veel fruit.

€ 40,00

Drankenkaart
Water, Frisdrank & Sappen
Chaudfontaine Blauw 25cl
Chaudfontaine Rood 25cl
Bru bruis 75cl
Bru plat 75cl
Coca Cola
Coca Cola Zero
Fanta
Sprite
Ice Tea
Ice Tea Green
Cecemel
Fristi
Nordic Mist Tonic
Minute Maid Appel
Minute Maid Sinaas

Bieren

€ 2,00
€ 2,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,25
€ 2,25

Jupiler 25cl
Sportzot
Hoegaarden
Lindemans Kriek
Leffe Blond
Leffe Bruin
Duvel
Cornet
Omer
Schuppenboer
Tripel Karmeliet
Grenadine

€ 2,50
€ 3,00
€ 2,75
€ 3,00
€ 3,50
€ 3,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 0,50

Aperitieven
Kir
Kir Royal
Royal Oporto Ruby
Royal Oporto White
Sherry Fino Dry

€ 4,75
€ 6,00
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

Digestieven
Amaretto
Baileys
Calvados
Cognac Courvoisier VS
Cointreau
Elixir d’Anvers
Grand Marnier
Grappa
Limoncello
Mandarine Napoleon

Pineau des Charentes
Martini Bianco
Martini Rosso
Campari
Ricard
Royal Oporto Tawny 10y

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 5,75
€ 7,50

Sterke Dranken
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,50
€ 7,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 7,50
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,25

Jonge Jenever
Oude Jenever
Bacardi Carta Blanco
Bacardi Carta Negra
Bombay Gin
Absolut Vodka
Bushmills Original 5Y Irish Whiskey
Bushmills Black Bush Irish Whiskey
Bushmills 10Y Irish Malt

€ 4,75
€ 5,00
€ 6,00
€ 6,50
€ 6,25
€ 6,25
€ 6,00
€ 7,00
€ 8,50

Drankenkaart
Thee
Earl Grey
Green
Kamille
Lemon
Linden
Natural Mint
Rosehip

Koffie
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

€ 2,50
€ 2,75
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,25

Mokka
Dubbele Mokka
Lungo/Deca
Cappuccino Melk
Cappuccino Room
Latté Macchiato

Latté Macchiato met…..
Hazelnoot
Karamel
Speculoos
Tiramisu

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

Warme Chocolademelk
€ 2,50
€ 3,00

Hot Cécémel
Hot Cécémel met slagroom

Coffee Specials
Antwerpse Koffie
( Elixir d’Anvers )
Belgian Coffee
( Mandarine Napoleon )
Café Français
( Cognac Courvoisier )
Café Parisien
( Grand Marnier )
Hasseltse Koffie
( Hasseltse Graanjenever )

€ 7,50
€ 7,00
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,00

Baileys Coffee
( Baileys )
Café d’Amour
( Cointreau )
Café Normand
( Calvados )
Caffè Italiano
( Amaretto )
Irish Coffee
( Bushmills Whiskey )

€ 7,00
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,00
€ 7,50

