APERO

GOOD FOOD

STAAT GEKOELD KLAAR
Huisgemaakte Picon met witte wijn (0.5l) 		
Huisgemaakte picon met witte wijn (1L.) 			
Specialiteit v/h huis

HOOFDGERECHTEN

Huisgemaakt vispannetje + frietjes of puree
Kabeljauwfilet, zalmfilet, koolvis, rivierkreeftjes,
scampi, worteltjes en prei in een royaal vispotje
met sausje v/d Chef

€12
€21

Mocktail N°2 0.5l 							 €9
Zuiderse mocktail
Cranberry - Maracuja, lemon, strawberry
Mocktail N°2 1L 							€17
Cranberry, maracuja, lemon, strawberry

@HOME

STA RT E R S

VOORGERECHTEN

Spaans Tapasplankje 						€14
8 tapaskroketjes - Serano ham 30m. gedroogd - Chorizo
Spaanse tapaskroketjes 6st.					 €8
3 x Chorizo - 3 x Iberico
Trio tapas kroketjes 6st.					
2 x garnaal - 2 x kreeft - 2 x kaas

€6

Echte Hollandse bitterballen 6st.			
De Echte Hollandse + Torhoutse Wostyn mosterd

€6

Loempiastengels met kip en curry 6st. 		

€6

Scampi v/d Chef 5st .						€12
Scampi in een lekker zoet roomsausje
op basis van sjalotjes en witte wijn
Garnaalkroket per stuk		
				
Iberico ham kroket per stuk		 		
Kaaskroket per stuk 					

€6
€5
€5

Desembroodje 250gr.					
In huis gebakken rond broodje voor 2 à 3 personen

€4

KIDS

HOOFDGERECHTEN
Kinderspaghetti Bolognaise
+ potje gruyère kaas apart
Huisgemaakte klassieker
voor onze kleine vips
€10
Hete bliksem voor de kids
Gehakt, verse appelmoes,
puree
€12

info & bestellen via

WWW.DEGOESTE.NET

€19

Scampi op wijze v/d Chef, frietjes of puree + slaatje €17
Scampi (9st) in een lekker zoet roomsausje op basis van
sjalotjes en witte wijn
Stoofvlees bereid met Leffe 				
Met verse appelmoes en frietjes

€18

Steak tartaar va/d Chef + frietjes + slaatje
Tartaar van Belgisch Wit-Blauw rund

€19

Trio van huisgemaakte kroketjes + frietjes + slaatje
Garnaal - Ibericoham - Kaas

€17

Huisgemaakte kroketjes 3st, frietjes + slaatje
Kaas 									 €17
Garnaal									 €18
Ibericoham 								 €18
Spaghetti Bolognaise + potje gruyère kaas apart
Huisgemaakte klassieke pasta

€14

Lasagne van de Chef					
Gehakt - Ricotta - Spinazie

€15

ZO E T

DESSERT

Huisgemaakte speculoosmousse 				
Lekker licht dessert op basis van speculoos

€6

Tiramisu v/d Chef						
Italiaanse klassieker

€6

Alle gerechten dienen thuis nog opgewarmd te worden

