
 

Grote Kaart vanaf 17u30 tot 21u30 enop zondag tussen 12u en 14u 

Maximum 4 gerechten per tafel. 

Wij werken met verse ingrediënten. Dit kan als gevolg hebben dat sommige gerechten niet meer 
verkrijgbaar zijn. Alvast onze excuses daarvoor! 

1 rekening per tafel aub. 

 

Appetizers voor tussendoor of ervoor: 

Bruchette tomaat (5 stuks)        € 11,00 

Calamares Tsaziki         € 9,00 

Scampi gepaneerd met tartaar       € 10,00 

Gemengde hapjes Vogelzang        € 18,00 

 

Voorgerechten: 

Tomaat garnaal         € 16,00 

Tomatensoep met balletjes        € 7,50 

Scampi diabolique (5 stuks)        € 15,00 

Scampi Lookroom (5 stuks)        € 15,00 

Scampi kruidenboter (5 stuks)       € 15,00 

Kaaskroketten          € 12,00 

Garnaalkroketten         € 14,00 

Duo van Kaas en Garnaalkroketten       € 13,00 

Tomaat Burrata         € 13,00 

Toast Champignon         € 12,00 

 



 

Hoofdgerechten: 

Vlees: 

Bizonburger          € 20,00 

Bizonsteak 200 g met saus naar keuze      € 28,00 

Entrecote 300g met saus naar keuze       €28,00 

Rund Filet - Pure 200g met saus naar keuze      € 31,00 

Kipfilet met saus naar keuze        € 20,00 

Vol au Vent          € 16,00 

Spare Ribs          € 23,00  

champignonroom, peperroom, provençale of bearnaise inbegrepen 

Keuze uit frietjes, kroketten, puree, pasta inbegrepen 

 

Vis: 

Zalm met bearnaise en kruidenmesclun      € 24,00 

Kabeljauwhaasje op vel gebakken met sausje van fijne groenten   € 26,00 

Scampi diabolique (10 stuks)        € 23,00 

Scampi lookroom (10 stuks)        € 23,00 

Scampi kruidenboter (10 stuks)       € 23,00 

Sliptongen meunière (3 stuks)        € 23,00 

 

Mosselen: 

Natuur           € 25,00 

Curryroom /provençale / Witte Wijn / Lookroom/Diabolique   € 28,00 



 

Pasta/Wok:  

Penne Arabiate (Pikant/tomaat)       € 15,00 

Tagliatelle Carbonara         € 17,00 

Linguine Bolognaise         € 14,00 

 

Wok met noedels en scampi, chilli en soja      € 23,00 

Wok met noedels en runds, oestersaus en cashewnoten    € 23,00 

 

Salades: 

Weelderige salade met scampi, spek en frambozen    € 23,00 

Oosterse salade met rundsreepjes, wakame, sesam en zoete paprika  € 23,00 

Griekse salade met feta en calamari       € 22,00 

 

Kindergerechten: 

Curryworst met frietjes        € 8,00 

Kipnuggets met frietjes        € 10,00 

Kip met appelmoes         € 12,00 

Vidé met frietjes         € 13,00 

Linguini Bolognaise         € 9,00 

 

 

 

 



 

Desserten: 

Crème Brulée          € 8,00 

Tiramisu          € 10,00 

Coupe Vanilleijs         € 6,00 

Dame Blanche          € 7,50 

Coupe Brésliënne (2 vanille, 1 mokka)      € 8,00 

Coupe Vers fruit met coulis van rode vruchten     € 9,00 

Coupe aardbeien (2 vanille, 1 aardbei)      € 10,00 

 

Wij openen deze brasserie/zomerterras tijdelijk gedurende de maanden juli en augustus 
2020 in één van onze zalen. Feesten zijn en blijven ons belangrijkste doel. Uiteraard hopen 
wij net als u snel verlost te zullen zijn van het Corona virus. Wij kijken ernaar uit terug 
feesten te kunnen verzorgen zonder de huidige beperkingen! 

 

Openingsuren brasserie 

Donderdag 12:00u – 23:00u 

Vrijdag 12:00u – 01:00u 

Zaterdag 12:00u – 01:00u 

Zondag 12:00u – 23:00u 

 


