EEN REIS DOOR DE WERELDKEUKEN
BELGISCH – FRANS
TOMATENROOMSOEP met ballekes ½ L €4,20
ASPERGEROOMSOEP met gerookte zalmsnippers €6,80
ASPERGES op Vlaamse wijze met of zonder garnalen en tomaatjes
als voorgerecht met brood €16,60 / €18,60
ASPERGES op Vlaamse wijze met of zonder garnalen en tomaatjes
als hoofdgerecht met krielaardappeltjes €18,60 / €20,60
SCAMPI’S als voorgerecht €16,50 of als hoofdgerecht €19,50 :
- SCAMPI’S met asperges en roze peperbolletjes
- SCAMPI’S lookroom of lookboter
- SCAMPI’S little lounge
SLAATJE met KIP ,ASPERGES en AARDBEIEN €18,80
STOOFVLEES met sla en frietjes €16,50
VOL AU VENT met sla en frietjes €16,50
STEAK met sla en frietjes €19,40
RIBBEKES met bijhorende sauzen , sla en frietjes of patat i/d schil €19,80
KOUDE VISSCHOTEL met crab ,tomaat-garnaal en gerookte vis €19,80
ZALM IN BLADERDEEG met een aardappel gevuld met preiroom €21,90

MEXICAANS
CHILI CON CARNE €17,60
WRAP GEVULD MET GEROOKTE KIP, Mexicaanse groentjes,
cheddar kaas met bijhorende sausjes €18,60
AARDAPPEL gevuld met CHILI CON CARNE,zure room en guacamole € 18,60

SPAANS
GAMBA’S A LA PLANCHA €22,80
TAPAS BORD vanaf 2 personen, een rijk gevuld bord met 8
verschillende wereldtoppers €14,80 per persoon
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GRIEKS
MEZZE ,meer dan een Griekse salade met warme en koude specialiteiten
uit de mediterrane keuken €21,60
MOUSSAKA €18,80
GRIEKSE STEAK met een tomaat-oregano saus ,feta en kritharaki €22,80
GIOUVETSI stoverij van lamshaasje met kritharaki (Griekse pasta) €19,80
PASTITIO macaroni ovenschotel met gehakt en bechamelsaus €17,60

ITALIAANS
PASTA MET KIP, CURRY EN CHAMPIGNONS €14,60
PASTA MET KIP, SCAMPI’S, CURRY EN CHAMPIGNONS € 17,80
SPAGHETTI BOLOGNAISE €10,80
ITALIAANSE STEAK met pasta €19,50
STEAK TAGLIATA €22,50
PANNA COTTA met aardbeien €8,80
COUPE AMARETO met NOTENIJS €9,90

THAIS
TOM YAM soep met kip of scampi’s met of zonder cocosmelk €7,20
SCAMPI’S THAISE WIJZE als voor- of hoofdgerecht €16,50 / €19,50
THAISE WOK MET KIP €20,80
THAISE WOK MET SCAMPI’S €21,80
KIP PANANG gewokte kip in pikante rode curry en cocos €20,80

KINDERGERECHTEN
KLEINE SPAGHETTI, VISSTICKS, KIPPENNUGGETS of
CURRYWORST MET FRIETJES €7,90
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