Apero
Nobashi & wasabidip 12
Crispy pladijs & remoulade 12
Hummus & pitabrood 9

Côte a l’os
Italiaans rund
Piemontese Fassona
BBQ Big Green Egg - voor 2p
35 pp

Veggie
Geitenkaas

Voorgerechten
Carpaccio gerijpte entrecôte truffeldip & notensla
+ gerookte ganzenlever
Garnaalkroketten (1 of 2 st) rouille & peterselie

17
20

10 |18

Kaaskroketten 4 kazen & peterselie

15

Ossenstaart ravioli, jus van ossenstaart & duxelle

22

Zwaardvis rettich, avocado & wasabimayo

21

Wilde scampi Tom kha kai, pinda & koriander

20

Smeus karnemelk, beurre noisette, ei

19

& grijze garnalen

gegrilde courgette, za’atar & amandel

18
-

Risotto
groene asperges | parmezaan

20

Menu Vincent
menu per tafel

45
Zwaardvis
Of
Ossenstaart
Presa
Of
Zeebaars
Tarte Tatin
Of
Soesje
Of
Kaasplankje (suppl. 5 €)

Gelakte BBQ
ribbekes
24

Hoofdgerechten
Steak ‘Black Angus’ gegrild, kropsla & frietjes

23

Rib-Eye ‘Grainfed Black Angus’ kropsla & frietjes

31

Stoofpotje van varkenswangen witloofsla & frietjes 24
Vol au vent kropsla & frietjes

21

Presa Iberisch varken picklescrème, wortel & gratin

26

Zeebaars groene asperges, courget &

27

Tartaar zalm

groene kruidensaus

25

zure room, citrus & frietjes

Sauzen: groene pepersaus of verse bearnaise

Nagerechten

3

’Sharing is caring’

Dame Blanche cookies & warme chokotoff saus

10

Tiramisu speculaas ijs, schuim van mascarpone & Kahlua

9

Soesjes slagroom, vanille ijs & chocoladesaus

10

Tarte Tatin crème anglaise & vanille ijs

10

Citroentaart passievrucht & meringue

10

Kaasplank by Lourdon toast van notenbrood

14

ananas & patat in de schil

Graag vanaf 6 personen uw keuze te beperken tot 3 voor- en /of 3 hoofdgerechten of een keuze te maken uit onze
menu Vincent !
Enkel 1 rekening per tafel. Gelieve onze sluitingsuren te respecteren: woe | don | zon 23u en vrij | zat 24 u
Bent u allergisch of intolerant aan bepaalde producten laat het ons gerust weten !

