Beste Gasten • Cher clients • Dear Guests
Om de vlotte samenwerking niet in het gedrang te brengen vragen wij u 1 TAFEL = 1 REKENING
Groepen vanaf 8 personen, gelieve de keuze te beperken tot 3 voor- en/of hoofdgerechten

Pour que tout se passe comme sur des roulettes on vous demande 1 TABLE = 1 ADDITION
Groupes à partir de 8 personnes, si possible, comblé votre choix entre 3 entrées et/ou 3 plats principal
différents.

In order not to jeopardise smooth cooperation, we ask you 1 TABLE = 1 BILL
Groups larger than 8 people, please limit the choice to 3 starters and/or main courses

Allergie of intolerantie? Meld dit bij de horeca verantwoordelijke, die verteld u de mogelijkheden.
Allergie ou intolérance? Signalez-le au responsable de la restauration, qui vous indiquera les options.
Allergy or intolerance? Ask the hospitality manager, who will tell you the options.

Om te beginnen

Brood & kruidenboter • Pain & beurre aux fines herbes • Bread & herb butter

4

Mandje brood met huisgemaakte kruidenboter

Charcuterie

13,5

Een plank vol met lekkere ham en worst soorten

Camembert uit de oven • Camembert du four • Camembert out of the oven

16

Frisse appelsalade met mosterddressing voor 2 personen

Tomatensoep • Soupe de tomates • Tomato soup

5

Bospaddestoelensoep • Soupe aux champignons de forêt • Forest mushroom soup

5

Wildpaté • Pâté de gibier • Game Pate

10

Met crostini en cranberrycompote

Scampi’s met spek • Scampis avec du bacon • Scampis with bacon

13,5

Met een saus van geroosterde paprika

Supplement:
• Mandje brood • du pain • bread

3

Hoofdgerechten

Stoofpotje van wildzwijn • Civet de marcassin • Wild boar stew

25,5

Op grootmoeders wijze

Hertenbiefstuk • Steak de cerf • Venison steak

28,5

Bosbessensaus • sauce aux myrtilles • blueberry sauce

Jackfruit burger • Burger de jacquier • Jackfruit burger

19,5

Met gegrilde groenten, krulfrites, mango chutney en Orval kaas

Eendenborstfilet • Filet de magret de canard • Duck breast fillet

22,5

Met een saus van honing, tijm en steranijs

Zalmfilet • Filet de saumon • Salmon fillet

25,5

Op een bedje van aardappelpuree, gestoofde prei en mosterd-dragonsaus

Wildzwijn schnitzel • Escalope de sanglier • Wild boar schnitzel

21,5

Met gemarineerde zilveruitjes en rode portsaus

Vispannetje • Cassolette de poisson • Fish stew

27,5

Pannetje vol met verschillende vissoorten in een saffraansaus

Vol au Vega
Pasteitje met huisgemaakte ragout van paddenstoelen en vega gehaktballetjes

De gerechten worden geserveerd met bijpassende garnituren
Les plats sont servis avec des garnitures assorties
The dishes are served with matching garnishes

21,5

Pizza’s

Margaritha

10

Tomatensaus en Mozzarella

Salami

13,5

Tomatensaus, Mozzarella en salami

Ham champignons • Jambon champignons • Ham and mushrooms

14,5

Tomatensaus, Mozarella, ham en champignons

Geitenkaas • Fromage de chèvre • Goat cheese

15,5

Tomatensaus, Mozzarella, in bier en tijm gestoofde sjalotten en geitenkaas uit Bastogne

Parma

14,5

Tomatensaus, Mozzarella, Parmaham, Parmezaanse kaas en rucola

4 kazen • 4 fromages • 4 cheeses

15,5

Tomatensaus, Gorgonzola, Pecorino, Mozzarella en Taleggio

Tonijn • Thon • Tuna

15,5

Tomatensaus, Mozzarella, tonijn, ansjovis, kappertjes, chili, rode ui en olijven

Scampi
Tomatensaus, Mozzarella, geroosterde paprika, scampi’s, rode ui en olijven

18,5

Kindermenu
(Tot 12 jaar)

Gehaktballetjes in tomatensaus • Boulettes sauce tomates •
Meatballs in tomato sauce (ook vega +1)

9

Met appelmoes en frietjes

Nuggets

9

Kipnuggets, appelmoes en frietjes

Kippenboutjes • Pilons de poulet • Chicken wings

11

Kippenboutjes, appelmoes en frietjes

Frikandel (ook vega +1)
Frikandel, appelmoes en frietjes

Leuk ijsje na • Avec petit glace • Ice cream included

9

Desserts

Tiramisu

8,5

Een klassieker met lange vingers, koffie, Mascarpone, Amaretto en slagroom

Crème brulée

7

Een echte klassieker met een krokant suiker laagje

Chocolade mousse

8

Hemelse modder!

Cerises

8,5

Pistache ijs met kersen in een saus met Cointreau en slagroom

Dame Blanche

7,5

Vanille ijs met chocoladesaus en slagroom

Pêche Melba

7,5

Vanille ijs met perzik en slagroom

Brésilienne

7,5

Vanille ijs met karamelsaus, nootjes en slagroom

Speciale koffie’s
Café Les Amis (Onze huiskoffie met 3 soorten likeur erin !)

8

Irish coffee (Jameson)
Italian coffee (Amaretto)
Spanish coffee (Licor 43)
Baileys coffee (Baileys)
French coffee (Grand Marnier)
DOM coffee (D.O.M. Benedictine)

8
8
8
8
8
8

