Borrelhapjes
Portie kaas
Portie salami
Portie olijven
Portie bitterballen met mosterd
Portie bitterballen “La Trappe”
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)

6,95 €
7,95 €
4,50 €
7,50 €
11,50 €
8,00 €
10,50 €
9,50 €
9,50 €
12,00 €
9,50 €

Pasta’s
Lasagne van de chef
Spaghetti
Pasta scampi curry
Penne pesto (vegi)
Vegetarische lasagne
Penne arrabiata vegi
Penne arrabiata met spekblokjes

15,95 €
11,95 €
19,50 €
13,50 €
14,75 €
11,75 €
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: garnaalcocktail, mousse
van Breydel ham met picklessaus en crumble
van spek, spaanse ham met meloen

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)

12,95 €
10,95 €
15,50 €
13,95 €
13,95 €
12,95 €

14,50 €

Soep
Tomatensoep met balletjes
Dagsoep

4,50 €
4,50 €

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

22,50 €
19,50 €

* 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

21,00 €
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

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

Desserts
Crème brûlée
Dame blanche
Huisbereide tiramisu
Huisbereide chocomousse
Trio van zoetigheden:
advocaatmousse, speculoostiramisu & chocomousse
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
Kaaskroketten met frietjes
Gouverneur gras met kipfilet en saus naar keuze
Gouverneur gras met steak en saus naar keuze
Spaghetti
Vidé met frietjes

13,50 €
9,50 €
12,50 €
16,50 €
19,50 €
9,00 €
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 €

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
55,00 € per persoon
Tijdspanne: 3,5 uur
Inclusief drank*
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
La Vie en Rose
Moscow Mule (cocktail van het huis)
Frisso (Hugo) wit
Frisso (Hugo) rosé
Martini bianco
Martini rosso
Aperol spritz
Witte porto
Rode porto
Sherry

6,50 €
7,95 €
6,50 €
6,50 €
4,50 €
4,50 €
7,95 €
4,50 €
4,50 €
4,85 €

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

4,75 €

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

4,75 €

Gin & Tonic
Drouin Le Gin + 1724 Tonic Water
11,50 €
Uppercut Left Hook Gin + Fentimans botanical Tonic 14,95 €

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

3,75 €
5,00 €
6,50 €
9,95 €

Bottle aged cocktails
BelRoy’s spirits en gebottelde cocktails zijn van de hand van
gerenommeerde bartenders Ben Belmans & Dieter Van Roy
en worden met passie gedistilleerd en gebotteld in België.
Belroy’s presidente: is een cocktail op basis
van rum en vermouth (zoet)
Belroy’s negroni: is een cocktail op basis
van gin en vermouth (bitter)
Belroy’s vesper martini: is een cocktail op basis
van vodka, gin en vermouth (droog)

10,50 €
10,50 €
10,50 €

Digestieven
Baileys
Grand marnier
Amaretto
Cointreau
Merlet Triple Sec Trois Citrus
Limoncello
Meukow VS Fine Champagne Cognac
Ferrand Ambre 1er Cru Grande Champagne Cognac
Ferrand Reserve 1er Cru Grande Champagne Cognac
Ileach Peated Islay Single Malt whisky 40%
Arran Lochranza Reserve Isle of Arran Single
Malt whisky 43%
Glen Scotia Double Cask Campbeltown Single
Malt whisky 46%

5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
6,00 €
7,50 €
13,50 €
7,00 €
8,00 €
9,95 €

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

