AVONDKAART
vanaf 17.00u

WiFi: HTGast
wachtwoord: hartetroef

EDITIE MEI 2022

AVONDKAART
vanaf 17.00u
VOORGERECHTEN
Scampi, Thaise gele curry, appel, pastinaak

NAGERECHTEN
€ 17,50

Pollo Tonato 					€ 14,00
Vegan tartaar, tomaat, basilicum, avocado

€ 14,00

Aspergesalade, Meesterlijke ham, 		
peulvruchten, kervel

€ 16,70

Asperges op Vlaamse wijze 		

€ 16,80

HOOFDGERECHTEN
Zeewolf met risotto van groene asperges,
venkel, Lardo di Collonat

€ 27,90

Zalmfilet of kalfslende: 		
€27,00 / €26,40
asperges, erwt, basilicum, kasteelaardappelen
Pompoentajine “Ben Chougra”, koolrabi,
groene asperges

€ 24,90

Asperges op Vlaamse wijze 			

€ 24,40

Lamsfilet, boontjes, wortel, aubergine,		
fondant aardappel (*)

€ 31,50

Tarte-tatin met roomijs 			
€ 10,50
Crème brûlée 					€ 9,50
Coupe aardbei 					€ 9,50

STEL ZELF JOUW 3-GANGEN MENU SAMEN!
Maak een keuze uit onze voorgerechten,
hoofdgerechten en nagerechten.
(exclusief de ‘Hartig Troef’ gerechten)

€45
Graag een aangepast wijntje bij een van onze gerechten?
Vraag aan een van de medewerkers.

• De keuken is doorlopend open voor versnaperingen,
pannenkoeken en ijsjes van 14.00u tot 16.30u.

(*) Wenst u dit gerecht in jouw 3-gangen menu?
Dan vragen we een supplement van €3,00

• Desserten serveren we tot 21.30u.
• Je komt met 8 personen of meer? Fijn! Om je de beste
service te bieden vragen we wel om een keuze te maken uit
maximaal 5 verschillende gerechten per gang.

HARTIG TROEF
Steak Tartaar (*)				€ 22,50
Steak (+250gr.) (*°)				€ 24,80
Zesrib (+300gr.) (*°)				€ 32,50
Gelakte Spareribs ‘Iberico’ - tomatenrelish (*)

Moelleux 					€ 10,50
Dame-blanche HT 				
€ 9,50

€ 24,90

• De samenstelling van onze gerechten kan elke dag verschillen.
Heb je een allergie? Vertel het ons! Wij informeren je graag over
onze producten. Wij gaan zeer zorgvuldig om met de bereiding
van onze gerechten, maar wij kunnen overdracht van
voedselallergieën nooit 100% voorkomen

Videe (*)					€ 18,70
Pastaschelpen, coquille, zeekraal, furikake

€ 27,00

Portobello, ravioli van paddenstoelen, 		
€ 23,00
frisé, truffelessence					
(*) geserveerd met fris slaatje en oven gebakken aardappeltjes
(°) keuze uit: pepersaus, champignon, verse kruidenboter,
verse béarnaise (+ € 2,00)

Suppl. warme groenten			

€ 5,00

Suppl. fris slaatje				

€ 2,00

Jarig vandaag?
Gefeliciteerd alvast! Laat het ons zeker weten
want we hebben een cadeautje voor jou!

Vanaf 8 personen vragen wij u vriendelijk te kiezen uit maximaal 5 verschillende gerechten per gang. Alvast dank voor uw begrip.

