Formules
Quick Classic
29,50 € per persoon
Exclusief drank
Tijdspanne: 1,5 uur*
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 €

Voorgerechten
Kaaskroketten met garnituur ( 2 stuks) (vegi)
Garnaalkroketten met garnituur ( 2 stuks)
Scampi in lookboter (5 stuks)
Scampi in currysaus (5 stuks)
Gegrilde scampi’s (5 stuks)

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

Soep
Dagsoep

4,50 €

Gouverneur gras
(vers gebakken)

Met steak, gouverneursaus* en slaatje
Met kipfilet, gouverneursaus* en slaatje

22,50€
20,50€

* 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)
Varkenshaasje
Steak
Spare ribs met een slaatje en chilisaus
Grillschotel de gouverneur
(steak, spare ribs, varkenshaasje, spek en kip)
*Saus naar keuze:
• pepersaus
• champignonsaus
• kruidenboter
• mosterdsaus

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

21,75 €
21,95 €
21,50 €
26,50 €

Vis

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

24,50 €
23,50 €
23,50 €
27,50 €

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

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

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

Mosselen
(1,2 kg goudmerk) (seizoen)

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

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
Kinderijsje ( 1bol met slagroom)

6,75 €
6,95 €
8,00 €
7,50 €
8,50 €
7,95 €
10,50 €
1,50 €

