
Borrelhapjes
Mini loempia’s met chili saus   8,50 €
Mix gefrituurde hapjes (12 st)  11,50 €

Pasta’s
(inclusief brood en boter)

Pasta scampi curry (7 stuks)   21,00 €
Penne arrabiata vegi   12,50 €
Penne arrabiata met spekblokjes  15,50 € 
Trio van pasta van de chef  22,50 €

Slaatjes  
Met spek en geitenkaas  17,50 €
Met gerookte zalm  18,50 €
Met scampi en spek (6 stuks)  21,25 €
Met grijze Noordzee garnalen  22,95 € 



Voorgerechten 
Koude voorgerechten

Rundscarpaccio met garnituur 14,50 €
Vitello tonato 15,50 €
Tomaat mozzarella 9,50 € 
Cocktail met grijze Noordzee garnalen 14,50 €
Toast gerookte zalm met mosterd dille dressing 14,50 €

 Warme voorgerechten

Kaaskroketten met garnituur (2 stuks) (vegi) 11,95 €
Garnaalkroketten met garnituur (2 stuks) 15,90 €
Scampi met lookboter (5 stuks) 13,95 €
Scampi met curry (5 stuks) 13,95 €
Scampi met tomaatroom (5 stuks) 13,95 €
Scampi op drie wijze van de chef (6 stuks) 15,95 €

Soep  
Tomatensoep met balletjes 4,50 €



Van de grill
Inclusief slaatje

Varkenshaasje * 21,75 €
Spare ribs met chilisaus 22,50 €
Grillschotel De Gouverneur  
(steak, spare rib, varkenshaasje, spek, kip *  26,50 €
Amerikaanse hamburger van de chef   
(2 x 150 gr rundsburger) 22,50 €
Duo van varkenshaasje en steak *  22,50 €
Steak * 21,95 € 
Filet pur * 24,50 €
Entrecote *  23,50 €
USA schotel (150 gr rundsburger + ½ spare rib)   22,75 €
Meet our meat (filet pur, entrecote, steak) * 25,50 €
reuzebrochette van het rund  24,50 €

gebakken champignons  + 2,50 €
Warme groenten ipv slaatje   + 3,50 €

*Saus naar keuze:  
• pepersaus
• champignonsaus
• kruidenboter
• mosterdsaus
• gouverneursaus

Aardappel naar keuze: 
• frieten
• kroketten
• pommes duchesse



Gouverneur Gras 
Inclusief slaatje 

keuze aardappelen: kroketten, frieten of pomme duchesse

Met steak * 22,75 €
Met kipfilet * 21,50 € 
Met stoofvlees  19,95 €
Met vidé  19,95 €

gebakken champignons  + 2,50 €
Warme groenten ipv slaatje   + 3,50 €

*Saus naar keuze:  
• pepersaus
• champignonsaus
• kruidenboter
• mosterdsaus
• gouverneursaus

Aardappel naar keuze: 
• frieten
• kroketten
• pommes duchesse



Vlaamse keuken    
Vidé met slaatje   16,95 €
Stoofvlees met slaatje 16,95 €
Kaaskroketten (2 stuks) met slaatje  15,75 €
Garnaalkroketten (2 stuks) met slaatje 19,95 €
Duo garnaal en kaaskroket met slaatje  17,85 €

Aardappel naar keuze: 
• frieten
• kroketten
• pommes duchesse

Vis    
Inclusief slaatje 

Scampi met lookboter (9 stuks)  24,50 €
Scampi met curry (9 stuks) 24,50 €
Scampi met tomaatroom (9 stuks)  24,50 €
Scampi op drie wijze van de chef (9 stuks)  25,75 €
Gegrilde scampi brochette  24,50 €

Aardappel naar keuze: 
• frieten
• kroketten
• pommes duchesse



Dessert    
Crème brûlée   6,75 €
Dame blanche 6,95 €
Huisbereide tiramisu  8,00 €
Huisbereide chocomousse  7,50 €
Trio van zoetigheden   8,50 €
Roomsoesjes met ijs en warme chocoladesaus  7,95 €
Moelleux met vanille ijs 9,50 €
Moelleux met rode vruchten en vanille ijs  9,95 €
Moelleux met baileys en vanille ijs   9,95 € 
Dessertbordje van de chef  10,50 €

Milkshakes     
Vanille  6,00 €
Chocolade  6,00 €
Mokka  6,00 €
Banaan  7,50 €



Kids 
-12 jaar

Kipfilet met appelmoes en frietjes  13,50€
Curryworst met frietjes  9,50€
Curryworst met gouverneurgras  11,50€
Kaaskroketten met frietjes  12,50€
Gouverneurgras met kipfilet en saus naar keuze  16,50€
Gouverneurgras met steak en saus naar keuze 19,50€
Vidé met frietjes  13,50€


