
Voorgerechten 
 

Verse Soep   8.20 

Artisanale Kaaskroketten 14.90 

Duo van Kaas- en Garnaalkroket 16.80 

Artisanale Garnaalkroketten 17.80 

Rundscarpaccio op traditionele wijze 17.50 
Scampi in lookboter / lookroom of curryroom 19.00 
Kalfszwezeriken, met witloof, pancetta en pickles 22.00 
Duo van ganzenlever met appelcompote en uienconfijt 24.00 
 

Kindergerechten 
 

Curryworst met frietjes, mayo en ketchup (1st / 2st)               6.00 / 9.00 

Linguine Bolognaise met kaas en brood    8.50 

Hamburger met sla en tomaat , mayo en ketchup  10.50 

Kipfilet met appelmoes (warm of koud) en frietjes  11.50 

Ribbekes met frietjes en ananas  12.00 

 

 

Beste klant, 

Om de vlotte werking van de keuken niet in gedrang te brengen, vragen wij U 
vriendelijk om vanaf 7 personen de keuze te beperken tot 3 voor- en/of 3 

hoofdgerechten. Vanaf 10 personen bieden wij tevens verschillende 
groepsformules aan. 

Indien U vragen hebt aangaande allergenen in onze gerechten, aarzel dan niet 
om één van onze medewerkers te raadplegen. Zij helpen U graag verder. 

Smakelijk! 

 

 

 

 

 

Al onze prijzen zijn in euro en inclusief dienst en BTW  



Hoofdgerechten 

 
Wok en Salades 

 
Vegetarische wok 18.00 

Wok met runderreepjes en mango 22.80 

Wok met scampi 24.00 

 

Salade Geitenkaas met appel en rozijnen 20.90 

Caesar Salade met kip, romeinse sla, croûtons en dressing 20.90 

Salade “De Roode Leeuw” met guacamole, scampi,  

 Grijze Garnalen en terrine van ganzenlever 28.50 

 

 

Visgerechten 

 
Gebakken slibtongen (3st) met puree en frietjes 26.50 

Gamba’s “à la plancha” van de Chef 29.90 

Kabeljauwhaasje met Grijze Noordzeegarnalen, Noilly Prat,  

 jonge prei en aardappelpuree 30,00 

Gebakken Noordzeetong “Meunière” (400g-450g) 38.00 

 
 

De Klassiekers 

 
Gegratineerd Witloof met puree 19,50 

Koninginnehapje, klassiek bereid met frietjes 19.90 

 supplement kalfszwezeriken (€ 5.00) 

Belgische Rundsstoverij op basis van Corsendonk, frietjes 22.50 

Varkenswangen met “Gauloise Rouge” en vergeten groenten 24.00 

  
 

 



Al onze prijzen zijn in euro en inclusief dienst en BTW 

 

Vleesgerechten 

 
Ribbekes à volonté (Specialiteit van’t huis!) 23.50 

Verse rundstartaar à la façon du chef (+200g) 23.50 

Belgische Rundssteak Wit-Blauw (+200g) met fris slaatje 23.80 
Ierse Entrecôte (+300g) met kruidenboter en witloofsla 29.00 

Lamskroon met graanmosterd, warm groentenboeket en gratin 33.00 

Ierse Filet Pur (+220g) met warme groenten 34.00 

 

 

 

 

 

Aardappelgarnituur 
Al onze gerechten worden voorzien van aardappelgarnituur. 

Er is keuze uit: frietjes, kroketjes, puree, gepofte aardappel en gratin 

 

 

Supplementen 
Sauzen:  Bearnaise, Peperroom, Champignonroom, Roquefort 3.00 

 Mayonnaise, Ketchup 1.00 

Witloofsla, Gemengde Sla, Tomatensla 3.00 

Warme Groenten 5.00 
 


