
Lunch



Lunch Menu
Keuze uit volgende degustatiegerechten

Aspergesoep

Romige aspergesoep met prosciutto di Parma

of

Steak tartare

Rauw rundsvlees met augurk, kappertjes, mosterdmayonaise, sjalot en eigeel 

of

Garnaalkroket

Huisgemaakte kroket bomvol garnalen met tomaat-garnaal, sla en tartaarsaus 

of

Burrata

Burrata van buffelmelk met San Marzano & Bellini tomaten, olijfolie en balsamico 

------------------------------------------------------------

Zeebaars

Zeebaarsfilet op vel gebakken à la Dugléré met witte asperges en puree
of

Stoofpotje witblauw

Stoofvlees van Belgisch witblauw runds in Westmalle met frietjes

of

Filet pur

Een filet van Iers Black Angus rund (140gr) met gesauteerde groentjes en peperroomsaus
of

Asperges op Vlaamse wijze

Gegrilde witte asperges met mimosa van ei en peterselie in geklaarde boter

----------------------------------------------------------

Koffie
of

Dame Blanche

Supplement € 5

à € 31 Per Persoon
Enkel voor de gehele tafel te bestellen

Mogelijk tot 13h30

Lunch Kaart
Croque Madame  14

met breydelham, Oud Brugge kaas en spiegelei vergezeld door een frisse salade

Croque Bolognaise  14

met breydelham, Oud Brugge kaas en Bolognaisesaus vergezeld door een frisse salade

Ravioli “Secreto 07”  22

Ravioli gevuld met secreto 07 runds in een tomatensaus met basilicum

Linguine Coquilles  25

Linguine met coquilles, groene pesto en groene asperges

Spaghetti Bolognaise  14

De klassieker van elke lunchkaart met parmezaanse kaas

Salade garnaalkroket  19

2 huisbereide garnaalkroketten op een salade met verse tartaarsaus

Burrata caprese  18

Burrata di buffola met San Marzano- en Bellini tomaten en basilicum

Caesar salade  22

Salade van bindsla, gebakken kippenfilet, kerstomaat, parmezaan, ansjovis en croûtons 

Zalm teriyaki salade  24

Kort gebakken zalm met teriyaki met een oosters getinte salade 

Stoofpotje van Belgisch Wit-Blauw  21

Rundsstoofvlees in westmalle tripel met een salade en frietjes

Beef Burger  21

Klassieke rundsburger van Ierse Angus, bacon, cheddar en tomaat met frietjes

 Raadpleeg het personeel voor allergeneninfo, glutenvrije pasta is ook beschikbaar

Friet, kroket of krielaardappeltjes      3
Gebakken groenten        4


