
VOORGERECHTEN 

 

 

  

Tomatenroomsoep met balletjes € 5.60 

Soep van het moment € 5.60 

Kaaskroketten € 12.50 

Garnaalkroketten € 14.50 

Duo kaas/garnaal € 13.50 

TAPASBORD, een rijk gevuld bord met 8 verschillende 
wereldtoppers .  vanaf 2 personen 

€     16.80   
per pers. 
  

 
Scampi’s (5 stuks) € 16.80 

❖ Lookroom of Lookboter 

❖ Kreeftenroomsaus 

❖ Little Lounge (zacht curryroomsausje met appeltjes en ananas) 

❖ Van de Chef (romig sausje met spekjes en pastis) 

❖ Lounge (zacht pikant getomateerd sausje met koriander) 

 
Slaatjes (voorgerecht)   

 

❖ Slaatje spek,appel,nootjes,rozijnen met een honingvinaigrette 

❖ Slaatje gerookte zalm met een honingvinaigrette 

 

AL DEZE VOORGERECHTEN WORDEN MET BROOD GESERVEERD 

 

 

 

 

€ 

€ 

 

 

 

13.60 

13.60 

 

ASPERGEGERECHTEN 
 

Aspergeroomsoep met zalmsnippers                                                      €       6.80 

Asperges op Vlaamse wijze                                            V.G  € 17.60 / H.G € 20.60               

Asperges op Vlaamse wijze met garnalen en tomaatjes     V.G  € 19.60 / H.G € 22.60 

Scampi’s met asperges en roze peperroom saus               V.G  € 18.80 / H.G € 23.80 

Slaatje met kip, asperges en aardbeien                                                   €     21.40 

Tongrolletjes met romige asperges                                                         €     21.80  



VLEESGERECHTEN 

 

PROMO’S !!!                                                             

ELKE WOENSDAG EN DONDERDAG (niet op feestdagen)                      

- STEAK(190 gr.) MET EEN SLAATJE EN FRIETJES  15.50€ 

     - RUNDSSTOOFVLEES    14 €            -  VOL  AU  VENT    14 € 

 

Steak (240 gr.) € 23.80 

Lady Steak (190 gr.) € 21.80 

Entrecote  (450 gr.) € 28.70 

Steak Tagliata (met rucolasla, kerstomaatjes en Parmazaanse schilfers)   € 27.60 

CHATEAU BRIAND  met 4 seizoensgroentjes en kroketjes € 27.80 

Paardensteak met een slaatje of witloofslaatje € 24.80 

Italiaanse steak met Toscaanse saus en pasta € 27.60 

Steak met huisbereide kruidenboter € 25.30 

Ribbekes met sla – lookboter – 2 sausjes € 22.60 

Kipfilet € 20.80 

Rundsstoofvlees € 18.80 

Vol au vent met of zonder koekje € 18.80 

Chili Con Carne , met zure room en rijst. € 14.80 

Chimichanga, Mexicaanse warme wrap met gerookte kip,               .                      
.                    chili con carne, guacamole en zure room 

€ 17.60 

 

Sauzen: champignonsaus, pepersaus, bearnaise of stroganoff : 2.50 €  

Gebakken champignons : 3.50 €                Kruidenboter : 1.50 €          

Deze gerechten worden geserveerd met een fris slaatje 

alsook frieten, kroketten, puree, aardappel in de schil, rijst, pasta of brood                

in de prijs begrepen ! 

Onze vlees heeft een hoge kwaliteitsnorm, is er toch een probleem, bv. een pezig 

stuk vlees, gelieve dit tijdig te melden zo kunnen wij voor U dadelijk een nieuw stuk  

vlees bakken. 

GELIEVE UW ALLERGIEEN TE MELDEN ! 

 



VISGERECHTEN & MOSSELEN 

 
 
 
 

  

Scampi’s (9 stuks) € 22.80 
 

❖ Lookroom 
❖ Lookboter 
❖ Kreeftenroomsaus 
❖ Little Lounge (zacht curryroomsausje met appeltjes en ananas) 
❖ Van de Chef (romig sausje met spekjes en pastis) 
❖ Lounge (pikant getomateerd sausje met koriander) 

 

 

Mixed grill van vis met bearnaise of tartaar € 25.80 

Zalmfilet met bearnaise of verse tartaar en een slaatje € 23.80 

Kabeljauwhaasje met boterkorst en primeur groentjes € 25.80 

Tongrolletjes in kreeftenroomsaus € 22.60 
 
 

 

Bij deze gerechten zijn frieten, kroketten, puree, rijst, pasta, of brood inbegrepen 

 

 

 

 
 

Zeeuwse mosselen,GOUDMERK ,                                                                           

op 14 verschillende bereidingen tijdens het seizoen,                                               

van ongeveer half juni tot november 

   



 

 

WOKGERECHTEN 

   

Thaise wok (kip of scampi’s, groentjes,Thaise kruiden,pikante saus) € 23.40 

Indonesische wok (kip of scampi’s, groentjes,kokosmelk) € 23.40 

 

Deze wokgerechten worden geserveerd met brood, rijst of pasta. 

 

 

SLAATJES 

MEZZE, meer dan een Griekse sla met specialiteiten uit de                    

Mediterrane keuken  

€ 22.80 

Slaatje met kip, scampi’s en mango met een pittige vinaigrette  € 19.40 

Slaatje spek,appel,nootjes en rozijnen met een honing-vinaigrette € 16.90 

Slaatje spek,appel,nootjes,rozijnen,geitenkaas en honing-vinaigrette  € 18.80 

Slaatje kip en scampi’s met een curry-vinaigrette € 19.40 

Slaatje kip en gebakken ananas met een honing-vinaigrette € 17.40 

Slaatje gerookte zalm met een honing-vinaigrette € 17.70 

Slaatje gerookte zalm en geitenkaas met een honing-vinaigrette € 19.60 

Slaatje kip, spek en champignons met een mosterd-vinaigrette € 18.40 

Slaatje scampi’s met een curry-vinaigrette € 20.80 

Slaatje calamares met verse tartaar € 17.90 

Slaatje scampi’s,spekjes, champignons met een mosterd-vinaigrette € 19.40 

 

BIJ DE SLAATJES IS BROOD INBEGREPEN, FRIETJES IS EEN SUPPLEMENT VAN 2 € 

 

GELIEVE UW ALLERGIEEN TE MELDEN ! 

 



PASTA’S 

   

Spaghetti Bolognaise met kaas apart                                              € 13.80 

Lasagne met brood € 13.50 

Pasta met kip, champignonsin curryroomsaus  € 17.60 

Pasta met kip, scampi’s, champignons in curryroomsaus € 20.60 

Pasta met scampi’s ,garnalen ,champignons en zalmsnippers € 22.80 

 

 

 

 

 

  

KINDERGERECHTEN (tot 12 jaar) 

   

Kindersteak met frietjes, sla en sausje € 12.50 

Kinderkipfilet met frietjes en appelmoes € 10.50 

Curryworst (1 of 2 stuks) met frietjes, sla en sausje € 8.80/9.80 

Vissticks met frietjes, sla en sausje € 8.80 

Kippennuggets met frietjes, sla en sausje € 8.80 

Kinderspaghetti € 8.80 

 

 

 

 

 

GELIEVE UW ALLERGIEEN TE MELDEN ! 

 

  



DESSERTEN 

   

 

2 bollen 3 bollen 

Coupe verse ananas en Grand Marnier €  8.20 10.00 

Coupe Amaretto €  8.50 10.30 

Coupe Speculoosijs €  6.80 8.60 

Dame Blanche met warme chocolade €  6.20 8.00 

Coupe Brésilienne €  6.20 8.00 

Coupe Advocaat €  6.80 8.60 

Coupe Aardbeien (seizoen) €  7.50 9.30 

Coupe Verse Ananas €  7.50 9.30 

Coupe Vanille €  5.50 7.30 

Kinderijsje                                            € 4.80   

Kinderijsje met warme chocolade                                € 5.50   

TarteTatin met vanille-ijs en Grand Marnier € 9.60   

Huisbereide Tiramisu € 7.80   

Crème Bruleé € 6.80   

Café Glacé  met of zonder slagroom € 6.80   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



SPECIAL COFFEES 

Met 5cl alcohol en verse room ! 
 

  

Little Lounge Coffee (Drambuie) € 9.80 

Lounge Coffee (Baileys) € 9.80 

Irish Coffee (Whisky) € 9.80 

French Coffee (Cognac) € 9.80 

Parijse Coffee (Grand Marnier) € 9.80 

Italian Coffee (Amaretto) € 9.80 

Hasseltse Coffee (Jenever) € 9.80 

Russian Coffee (Wodka) € 9.80 

Jamaican Coffee (Tia Maria) € 9.80 

Normandische Coffee (Calvados) € 9.80 

Griekse Coffee (Metaxa) € 9.80 

Spaanse Coffee (43) € 9.80 

 

WARME DRANKEN 

   

Koffie  € 2.50 

Deca € 2.60 

Mokka € 2.50 

Koffie verkeerd € 3.20 

Koffie verkeerd met Hazelnoot smaak € 3.80 

Koffie verkeerd met Caramel smaak € 3.80 

Koffie verkeerd met Speculoos smaak € 3.80 

Koffie verkeerd met Vanille smaak € 3.80 

Cappuccino Slagroom of Cappucino Italian (gestoomde melk) € 2.90 

Warme choco € 2.90 

Warme choco met slagroom € 3.40 

Thee natuur-citroen-melk , Rozenbottel thee , Earl Grey thee € 2.30 

Vanille thee , Linden thee , Kamille thee , Groene thee € 2.30 

Verse Munt thee € 3.40 

 

 

 



SNACKS tot 17u00 

   

Croq Monsieur € 6.80 

Croq Madame € 7.60 

Croq Hawai € 7.60 

Croq Bolognaise € 8.40 

Croq Vol au vent € 13.80 

Uitsmijter met ham, kaas, spekjes en een spiegeleitje € 8.80 

Boerenomelet € 9.60 

Omelet Natuur € 4.50 

Omelet Tomaat € 5.60 

Omelet Champignon € 5.60 

Omelet Spek € 6.60 

Kaaskroketten € 12.50 

Garnaalkroketten € 14.50 

Duo Kaas- en Garnaalkroket € 13.50 

Ceasar Wrap: Gerookte kip - Romeinse sla - croutons - spekjes - 

 .                                                       tomaatjes - ei 

€ 14.80 

Tuna Wrap: Sla - tonijn - ansjovis - boontjes - tomaatjes - ei € 14.80 

Caprese Wrap: Rucola –Italiaanse ham – pesto – zongedroogde  

 .                      tomaten – brie  

€ 14.80 

 

 

TAPAS  

       

Patatas bravas € 5.80  Olijven € 3.80 

Mini kipsaté  4 st. € 8.20  Bordje gemengd : € 6.20 

    olijven,feta,zongedr.tomaatjes   

Bitterballen  9 st. € 7.20  Seranoham € 3.80 

Mini loempia’s 9 st. € 6.20  Crunchy Cheesy :     
12  kaashapjes 

€ 9.80 

Kipnuggets 9 st. € 6.20  Gigamix 20 st. € 15.20 

Oosterse borrelhapjes 10 st. € 8.80  Calamares fritos à la 
Romana met tartaar 9 st. 

€    6.80 

Westerse borrelhapjes 10 st. € 8.80     

TAPASBORD vanaf 2 personen.  (van 1 april tot half oktober)                                                              

een rijk gevuld bord met 8 verschillende wereldtoppers           16.80 p.p.

  


