
Verloren brood
Brioche façon pain perdu, gezouten caramel ijs en vanille saus 12

Roomijs
Vanille ijs Bourbon met warme zwarte chocolade  en hand geklopte slagroom 11

Crêpes Suzette 12

Carpaccio van ananas en munt 12

Cheesecake
Cheescake met speculoosbodem en passievrucht  13

Tarte Tatin met vanille ijs Bourbon 13

Colonel
limoensorbet met vodka Ludovicus van Balegem 14

Dessert

la douceur 
en tout

take pleasure
seriously

Huisgemaakte blinis met gerookte zalm en zure room (6 st) 15
Nobashi garnalen met panko, spicy mayonaise (4 st) 12
Gougères – Franse kaassoezen met Emmenthal (9 st) 18

Lomo bellota 23

Voor bij het aperitief

Kreeft
Tartaar van kreeft met zure room en avocado 23

Octopus
Carpaccio van octopus, olijfolie en citroen 19

Carpaccio
Rundscarpaccio van gedroogde Holstein, zwarte peper en olijfolie 20

Foie gras au torchon
Eendeleverpastei met confituur van rode ui, brioche toast 24

Champignons
Toast met Parijse champignons, look en peterselie 19

Garnaalkroketten
Artisanale garnaalkroketten, citroen, gefrituurde peterselie en garnalen 20

Petits gris de Namur
Belgische wijngaardslakken zonder schelp, crème van look en coulis van peterselie 22

Saint-Jacques
Kortgebakken Sint Jacobsvruchten met crème van doperwten 24

Voorgerechten

Steak tartaar
gemengde sla en friet 25

Boeuf Bourguignon
De franse versie van onze stoverij: rode wijn, spekjes, champignons en zilveruitjes - aardappelkroketten 27

Mechelse koekoek
Suprême van Mechelse koekoek met morieljes, aardappelpuree met hoeveboter 28

Sliptongen
gebakken in hoeveboter, gemengde sla, friet of  aardappelpuree met hoeveboter 29

Rog
Roggevleugel met kappers, hazelnootboter en aardappelpuree met hoeveboter 28

Staartvis
Baby staartvis a la plancha met blanke botersaus, spinazie 34

Kraaibiefstuk
Onglet met rode wijnsaus en sjalot, friet 29

Ierse Rib-eye
gemengde sla, friet, béarnaise, peper- of  champignonsaus 33

Filet pur
Ossenhaas van Hereford, gemengde sla, friet, béarnaise, peper- of  champignonsaus 37

Tajine
Marokkaanse tajine met groenten en merguez 26

Groenten
Huisgemaakte groentenlasagne met soyaroom 23

Hoofdgerechten


