Starters
Oester degustatie
Fines de Claires | Gillardeau | Mor | Volant
King krab – gegrild | tijmboter
Garnaalkroketten – gefrituurde peterselie | citroen
Octopus – papaya salade | pinda
Tartaar Yellow tail King Fish – ponzu | daikon | shiso
Carpaccio Gambero Rosso – avocado | Vietnamese dressing
Secreto N°7 – dry aged stuk rib-eye met 7 geheime kruiden

2.80 | 4.70 | 4.60 | 3.20 per stuk stuk
45.00
19.00
20.50
24.00
23.00
23.00

Kaviaar – Imperial Heritage
30g kaviaar – blini | zure room
Imperial | Foudroyante | Oscietra

65.00 | 70.00 | 75.00

Fruits de Mer
Deluxe

Fruits de Mer
Royal

Fruits de Mer

42 euro/pers

59 euro/pers

64 euro/pers

OESTERS
WULKEN – KREUKELS
ONGEPELDE GARNALEN
STEURGARNAAL
LANGOUSTINES
KRABBENPOOT

OESTERS
WULKEN – KREUKELS
ONGEPELDE GARNALEN
STEURGARNAAL
LANGOUSTINES
KRABBENPOOT
½ KREEFT

KOUD
OESTERS
KRABBENPOOT
ONGEPELDE GARNALEN
WULKEN – KREUKELS
LANGOUSTINES
STEURGARNAAL

2 Services

WARM
MOSSELEN
VONGOLE – KOKKELS
½ GEGRILDE KREEFT
Onze plateaus zijn per twee personen en worden geserveerd met huisgemaakte mayonaise, cocktailsaus, tartaar, sjalotazijn en brood.

Kreeft ±770g – King Krab
Hele kreeft – belle vue
Hele kreeft gegrild – tijmboter / kruidenboter / Thai curry / “Vis & Dis”
King krab – gegrild tijmboter / kruidenboter

49.00
49.00
67.00

Vis
Pasta vongole
Paling in’t groen
Roodbaars “tom yum” - langoustine | beukenzwam | paksoi
Zeetong meuniere | gemengde salade
Roggevleugel – hoeveboter | kappertjes | gemengde salade

26.00
30.00
32.00
35.00
27.00

Vlees
Filet pur – selectie by “de laet & van haver” | bearnaise of peperroom | salade
Entre cote – selectie by “de laet & van haver”| bearnaise of peperroom | salade

35.00
35.00

Side Dishes – Or something to share
Gemengde salade
Warme groenten
Friet | puree | pasta | jasmijnrijst

4.00
6.00
3.00

Kids
Fish & chips
Witte vis met puree
Vol au vent kip met frietjes
Chipolata met puree

14.00
14.00
14.00
14.00

Dessert
Dame Blanche
Lemon Ball – witte chocolade | amandelbiscuit | citroencreme & gel | rood fruit
Colonel
Kaasbordje ‘van tricht’

8.50
11.00
11.00
12.50

Bent u allergisch voor bepaalde ingredienten, meld het ons. Onze gerechten kunnen mogelijk sporen bevatten van allergenen.
De samenstelling van onze producten kan veranderen. Kruisbesmetting van allergenen is nooit 100% uit te sluiten.
Om de service vlot te laten verlopen, vragen we vanaf 6 personen de keuze te beperken tot maximum 3 gerechten.
Al onze prijzen zijn dienst en btw inbegrepen.

Van dinsdag tot en met vrijdag is de keuken doorlopend open vanaf 11u30 tot 19u00. Wij geven de
laatste bestelling door om uiterlijk 19u, zodat wij de service kunnen afronden om 21u00. Zaterdag is de
keuken open van 12u00 tem 14u30.

