ONZE SUGGESTIES
APERO
Clover Gin│België│6cl

€ 10,00

Clover Gin is een florale Belgische gin uit Kalmthout van de drie zussen Nanouck, Charlotte en AnnSophie. De gebruikte botanicals zijn onder andere: jeneverbes, klaver, lavendel, kardemom,
korianderzaadjes, zwarte peper en peer. Het laatste ingrediënt geeft de gin een zacht en licht karakter
mee waardoor het zéér toegankelijk is. De naam is een logische Engelse vertaling van klaver. De klaver
staat symbool voor de zussenband (drie klaverblaadjes), de natuur en de link met geluk (klaver brengt
geluk).
Deze gin in combinatie met Schweppes Premium Mixer Original leidt tot een absolute smaaksensatie

€ 3,30

Mojito│14,9% alc.

€ 7,10

Dark & Stormy Cocktail│35% alc.

€ 9,60

Bruine Rum, Ginger beer, limoen, citroen, ijs

HEERLIJKE SUGGESTIE WIJN
Onze wijnkaart hebben we helemaal vernieuwd.
Er staan wel echte pareltjes van wijnen op.
Ga maar eens grasduinen in onze nieuwe wijnkaart
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ONZE SUGGESTIES
RESTO
VOORgerechten
*De naam zegt het al, we serveren deze enkel vóór een hoofdgerecht.

Vélouté van witte en groene asperges

€ 7,00

basisbereid met een vleugje room.

Asperge Vlaams

€ 15,00

Klassiek geserveerd met geklaarde boter, ei en peterselie.

Grijze Garnaalcocktail

€ 16,50

Met grijze Noordzee garnaaltjes, sla, tomaatjes, ei, home-made cocktailsaus en waterkers.
SUGGESTIEKROKET

Kroket van asperge met gerookte en verse zalm│1 stuks / 2 stuks

€ 7,50 / € 15,00

Artisanale kroketten. Geserveerd met frisse groentegarnituur.

HOOFDgerechten
Serveren we naar keuze met één portie brood, frietjes, aardappelkroketjes, aardappelpuree, pasta,
aardappelrosti’s of krieltjes tenzij anders vermeld.

Kabeljauwhaasje “Zonnebloem”

€ 28,00

Met vers asperge-bieslookroomsausje (witte en groene aspergestukken).

Asperge Vlaams

€ 28,50

Klassiek geserveerd met geklaarde boter, ei, peterselie en krieltjes.
Supplement parmaham

+ € 3,00

Gegratineerd vispannetje

€ 26,90

(kabeljauw, koolvis, zalm, coquille, tongrol, garnalen, scampi, prei en wortel)
VEGETARISCH

Cannelloni 2 stuks / 3 stuks

€ 15,00 / € 20,00

Met een vulling van ricotta en gegrilde groenten. Vergezeld van een basilicum-tomatensausje,
licht gegratineerd met mozzarella.
SUGGESTIEKROKET

Kroketten van asperge met gerookte en verse zalm│3 stuks

€ 19,50

Artisanale kroketten, frisse groentegarnituur, met brood.
ALS BIJGERECHT

Een heerlijk koud tomatenslaatje

€ 4,00

Assortiment verschillende mini tomaatjes, ui, bieslook, olijfolie, azijn, basilicum en peper.

Wij zijn fier te werken met volgende streekproducten:
Mosterd De Ster - Lubbeek; Waterkers Tuerlinckx - Rillaar; Grondwitloof Pasgang - Houwaart;
Hagelandse appeltaart bakkerij Erwin - Scherpenheuvel
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