Borrelhapjes
Portie bitterballen met mosterd
Portie bitterballen “La Trappe” (8 stuks)
Mini loempia’s met chilisaus (10 stuks)
Mix gefrituurde hapjes (10 stuks)
Mini chorizo kroketjes (6 stuks)
Mini gamba kroketjes (6 stuks)
Mix chorizo en gamba kroketjes (8 stuks)
Mini kippenboutjes met chilisaus (8 stuks)

7,50 €
11,50 €
8,00 €
10,50 €
9,50 €
9,50 €
12,00 €
9,50 €

Pasta’s
Pasta scampi curry
Penne pesto (vegi)
Penne arrabiata vegi
Penne arrabiata met spekblokjes

19,50 €
13,50 €
13,50 €
14,75 €

Slaatjes
(met brood geserveerd)

Met spek en geitenkaas
Met gerookte zalm
Met scampi en spek
Met quinoa kroketje (3 stuks) (vegi)
Met grijze Noordzee garnalen

16,95 €
17,95 €
20,50 €
21,75 €
22,75 €

Voorgerechten
Rundscarpaccio met garnituren
Spaanse ham met meloen en honing dressing
Tomaat mozzarella
Cocktail van grijze Noordzee garnalen
Toast gerookte zalm
Bordje van de chef:
3 koude voorgerechtjes naar keuze van de chef

14,00 €
12,95 €
9,50 €
13,50 €
13,50 €

Quinoa kroketjes met garnituur ( 2 stuks) (vegi)
Kaaskroketten met garnituur ( 2 stuks) (vegi)
Garnaalkroketten met garnituur ( 2 stuks)
Scampi met lookboter (5 stuks)
Scampi met currysaus (5 stuks)
Gegrilde scampi’s (5 stuks)
Scampi op 3 wijze (6 stuks)

12,95 €
11,95 €
15,50 €
13,95 €
13,95 €
12,95 €
16,75 €

14,50 €

Soep
Tomatensoep met balletjes
Dagsoep

4,50 €
4,50 €

Mosselen
(1,2 kg goudmerk) (seizoen)

Geserveerd met frietjes en mosselsaus		
natuur
23,95 €
lookroom
25,50 €
witte wijn
25,75 €
curryroom
25,75 €

Vlaamse keuken
Huisgemaakte vidé met frietjes en een slaatje
Huisgemaakt stoofvlees met frietjes en een slaatje

16,50 €
16,50 €

Gouverneur gras
(vers gebakken)

Met steak, gouverneursaus* en een slaatje
Met kipfilet, gouverneursaus* en een slaatje
Met varkenshaasje, gouverneursaus* en slaatje
Met stoofvlees en slaatje
Met vidé en slaatje

22,50 €
20,50 €
23,50€
19€
19€

* Saus op basis van paprika, champignon, ui, muscadet druiven en rode porto.
Kan eventueel vervangen worden door champignonsaus of pepersaus.

Van de grill

(incl. aardappelen, slaatje en saus naar keuze)
(warme groenten ipv slaatje + 2,50 € p.p.)
Varkenshaasje*
Reuze kippenbrochette*
Steak*
Spare ribs met chilisaus
Brochette van de chef*
Grillschotel de gouverneur*
(steak, spare ribs, varkenshaasje, spek en kip)
Amerikaanse hamburger van de chef
Trio van mini hamburger (kalf, rund, lams)

*Saus naar keuze:
• pepersaus
• champignonsaus
• kruidenboter
• mosterdsaus
• gebakken champignons

Aardappel naar keuze:
• frieten
• kroketten
• pommes duchesse
• gouverneurgras + 2,50 €

21,75 €
22,50 €
21,95 €
21,50 €
23,50 €
26,50 €
21,50 €
22,75 €

Vis

(incl. aardappelen naar keuze)
Zalmfilet met mosterdsaus en warme groenten
Scampibrochette met currysaus
Scampibrochette met lookboter
Slibtong met botersaus en warme groenten:
• 2 stuks
• 3 stuks

Aardappel naar keuze:
• frieten
• kroketten
• pommes duchesse
• gouverneurgras + 2,50 €

22,95 €
24,50 €
23,50 €
23,50 €
27,50 €

Desserts
Crème brûlée
Dame blanche
Huisbereide tiramisu
Huisbereide chocomousse
Trio van zoetigheden (keuze van de chef)
Roomsoesjes met ijs en warme chocoladesaus
Dessertbordje van de chef

6,75 €
6,95 €
8,00 €
7,50 €
8,50 €
7,95 €
10,50 €

Milkshakes
Vanille
Chocolade
Mokka
Banaan

6,00 €
6,00 €
6,00 €
7,50 €

Kids
– 12 jaar

Kipfilet met appelmousse en frietjes
Curryworst met frietjes
Curryworst met gouverneurgras
Kaaskroketten met frietjes
Gouverneur gras met kipfilet en saus naar keuze
Gouverneur gras met steak en saus naar keuze
Vidé met frietjes

13,50 €
9,50 €
12 €
12,50 €
16,50 €
19,50 €
13,50 €

Promo’s
Woensdagavond
Ribbetjes à volonté met een slaatje en frietjes
18,50 €
Donderdagavond
Steak met saus naar keuze met een slaatje en frietjes
18,50 €
Van woensdag tot en met zondag
Verrassingsmenu van de chef (zonder drank)
3 gangen : 29 €
soep, hoofdgerecht, dessert
4 gangen : 39€
voorgerecht, soep, hoofdgerecht, dessert
Menu’s zijn niet aanpasbaar

Formules
Quick Classic
29,50 € per persoon
Tijdspanne: 1,5 uur*
Exclusief drank
Kinderen:
0-3 jaar: gratis (drank apart) I 4-7 jaar: 12 € I 8-11 jaar: 18,50 €
*Deze formule kan niet uitgebreid worden qua tijdspanne.

Classic
39 € per persoon
Exclusief drank
Kinderen:
0-3 jaar: gratis (drank apart) I 4-7 jaar: 12 € I 8-11 jaar: 18,50 €

Deluxe
55, € per persoon
Inclusief drank*
Tijdspanne: 3,5 uur
kinderen:
0-3 jaar: gratis (drank apart) I 4-7 jaar: 19,50 € (incl.frisdrank)
8-11 jaar: 28,50 € (incl. frisdrank) I 12-15 jaar: 45 € (incl. frisdrank)
* Water, frisdrank, witte en rode wijn, rosé en bieren.
Overige dranken worden per consumptie aangerekend.
Na 3,5 uur worden alle dranken aangerekend per consumptie.

VIP
75 € per persoon
Starter: Moscow Mule
Tijdspanne: 5 uur
Inclusief drank*
Kinderen:
0-3 jaar: gratis (drank apart)
4-7 jaar: 19,50 € (incl.frisdrank)
8-11 jaar: 28,50 € (incl. frisdrank)
12-15 jaar: 45 € (incl. frisdrank)

* Water, frisdrank, witte en rode wijn, rosé, bieren, koffie en thee.
Overige dranken worden per consumptie aangerekend.
Na 5 uur worden alle dranken aangerekend per consumptie.

Ontbijt

Elke zondag van 8.30 tot 11.30 uur
(buffetten sluiten om 11u)
Volwassenen: 22,50 €
Kinderen 3-7 jaar: 11 €
Kinderen 8-11 jaar: 16 €

Dranken
Frisdrank

bruisend water (200 ml)
bruisend water (1 liter)
natuur water (200 ml)
natuur water (1 liter)
Pepsi (200 ml)
Pepsi max (200 ml)
Fanta (200 ml)
fruitsap (200 ml)
Ice tea (200 ml)

2,00 €
8,50 €
2,00 €
8,50 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,30 €
2,40 €
Bier van ’t vat

Primus haacht

2,00 €
Bieren op fles

Adler Luxe pils
Molder (blond / donker)
Super 8 export
Super 8 blanche
Kriek mystic
Keizer Karel robijn rood
Tongerlo lux
Duvel

2,85 €
3,50 €
2,20 €
2,20 €
2,20 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €

Zomeractie - corona 33 cl

2,50 €

Warme dranken
Koffie (Rombouts)
Thee
Koffie verkeerd
Cappuccino (slagroom)

2,20 €
2,20 €
2,50 €
2,85 €
Speciale koffie

Irish koffie
(espresso, whisky, room)

7,50 €

French koffie
(espresso, cognac, room)

7,50 €

Italiaanse koffie
(espresso, amaretto, room)

7,50 €

Apero
Martini bianco
Martini rosso
Witte porto
Rode porto
Sherry
Campari orange
Kirr
La Vie en Rose
Tawny porto 10 jaar
Picon Amer tonic (bitter likeur op basis van sinaas)
Kirr royal (cava)
Aperol spritz
Pink gin van het huis( pink gin-tonic-framboos-munth)
Limoncello spritz
Moscow Mule (cocktail van het huis)
Cuba libre (cola-rum-limoen)
Gin maple mule (variant op moscow mule met gin)

4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,85 €
5,75 €
5,95 €
6,50 €
6,75 €
6,95 €
7,50 €
7,95 €
7,95 €
7,95 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €

Apero alcoholvrij
House of Broughton Cucumber &
Ginger Sirop (met bruiswater en garnituur)

5,50 €

House of Broughton Raspberry &
Ginger Sirop (met bruiswater en garnituur)

5,50 €

Gin & Tonic
Pink gin (incl. aangepaste tonic)
Gin mg (fruitig)
Master’s (fruitig)
Bosford (licht,fruitig,toegankelijk, extracten aarbei en framboos)
Botica low orange
(kruidige citrus gin,laag alcohol percentage 14.5%)

Mombasa club strawberry edition
Botica rosa (zeer licht roos, aardbei en rode bessen)
Buss nr 509 rasberry (belgisch,fruitig)

10,75 €
11,50 €
11,50 €
11,50 €
11,75 €
14,50 €
14,75 €

Gin (incl. aangepaste tonic)
Blue d’argent (kruidige gin)
Master’s (spaanse gin)
Larios 12 premium gin
Botica (fris,kruidig en laag alcohol percentage 14.50%)
Botica london dry gin
Forrest dry gin (kruidog-floraal)
Poppies gin (kruidig-floraal)
Filliers dry gin 28 (zoet)
Filliers dry gin 1928 tribute/limited edition
(unieke volle gin met meerdere aromalagen)

9,95 €
11,50 €
11,50 €
12,50 €
12,75 €
14,95 €
14,95 €
16,00 €
17,50 €

Jenever
Smeets hasselt graanjenever
Filliers Young & Pure 0YO 35%
Filliers Barrel Aged 8YO 40%
Filliers Barrel Aged 12YO 42%
Filliers Barrel Aged 21YO 46%

3,50 €
4,95 €
5,95 €
7,50 €
9,95 €

Digestieven
Baileys
Grand marnier
Amaretto
Cointreau
Merlet Triple Sec Trois Citrus
Limoncello

5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €

Whisky’s
Johny walker
The famous grousse
Ballantines finest
Jack daniels
Jack daniels honey
The singleton single malt 12 years
Cragganmore 12 years old speycide single malt
Tamnavulin double cask/single malt
The glenlivet /single malt scotch whisky
Chivas regal 12 years
Mars kasei blended whisky
Talisker skye/single malt
Abberfeldy highland single malt 12 years

5,50 €
5,85 €
5,95 €
6,00 €
6,75 €
7,50 €
7,75 €
7,90 €
7,95 €
8,65 €
9,25 €
10,50 €
11,50 €

Calvados
Marie galante
Poire williams
Le calvados christian drouin

4,50 €
4,95 €
6,95 €

The kraker spiced rum
Maman brigitte

Ansac vs
Metaxa

Rum

Cognac

5,95 €
7,95 €

5,50 €
5,50 €

Wijn
Mousserend
Cava (glas)
Cava (fles)

5,75 €
24,50 €

Veuve Clicquot Brut (fles)
Veuve Clicquot Brut (Magnum)

85,00 €
195,00 €

Huiswijn
Witte wijn (glas)
Witte wijn (fles)

4,50 €
19,90 €

Rosé (glas)
Rosé (fles)

4,50 €
19,90 €

Rode wijn (glas)
Rode wijn (fles)

4,50 €
19,90 €
vraag naar onze wijnkaart

Suggesties

