
Diner 
LES ENTRÉES | voorgerechten  

SALADE CHÈVRE CHAUD 11,5 

Frisse salade met zachte geitenkaas, croutons, 

walnoten, appel, tijm en honing 

SALADE NIÇOISE 11,5 

Gegrilde tonijn, haricots verts, ei, tomaat, olijven,  

rode ui en tomaten-kruidendressing 

ESCARGOTS 9,5 

Met kastanjechampignons, zilveruitjes, 

amandelschaafsel in knoflookboter  

CARPACCIO 9,5 

Dungesneden ossenhaas met rucola, truffelolie, 

pijnboompitten en Parmezaanse kaas  

GAMBA’S AU FOUR 12,0 

Met knoflook gemarineerde gamba’s uit de oven  

met tomaat, wilde spinazie en croutons  

BISQUE D’ETRILLES 8,5 

Licht gebonden soep  

met schaal- en schelpdieren

LES PLATS | hoofdgerechten 

STEAK FRITES | 18,0 

Biefstuk in eigen jus*, geserveerd met salade en frites  

*supplement Bearnaisesaus of pepersaus 1.0 

FILET PUR FRITES | 26,0 
Biefstuk van de ossenhaas in eigen jus*, geserveerd met groenten, salade en frites 

*supplement Bearnaisesaus of pepersaus 1.0 

CARRELET AU FOUR | 17,5  

Scholfilet uit de oven gevuld  met prei en champignons,  

geserveerd met luchtige citroensaus en roseval aardappeltjes 

ÉPAULE D’AGNEAU | 21,0 

Gekonfijte lamsschouder in Provençaalse jus met aardappeltjes, groenten, knoflook en olijfolie uit de oven  

HAMBURGER | 16,0 

Dry aged rundvlees, rosé gegrild, tomaat, coleslaw en piccalilly, geserveerd met frites 

* supplement roquefort 0,5 

LAMSBURGER | 16,5 

Lamsburger met gekonfijte ui, geitenkaas, rucola en champignon-truffelsaus op een rustiek wit broodje 

PAPPARDELLE EN MAÏSKIP | 17,5 

Pappardelle pasta met maïskip , voorjaarsgroenten en lemongrassaus  

 

LES DESSERTS  

DAME BLANCHE I 6,5 
Klassieke ijs coupe met vanille ijs, warme 

chocoladesaus en slagroom 

TARTE AUX POMMES I 5,0 
Warm appeltaartje met slagroom en vanille ijs 

RHUBARBE I 5,5 
Knapperige rabarbercompote met frambozensorbetijs 

LEMON CHEESECAKE I 7,5 
Cheesecake met een bodem van Fries suikerbrood  

FROMAGE I 8,5 
Kaasplankje met selectie Franse kazen 

PATISSERIE  

PATISSERIE DU JOUR | 5,0 
PROFITEROLES | 3 stuks | 3,0 

MACARONS | 3 stuks | 4,0 
COTE D’OR | 3 stuks | 2,5 

 

LES PLATEAUX   
Wisselende combinaties ‘van de plank’  

- voor 2 personen 

CHARCUTERIE | selectie vleeswaren en paté 14,5 

FROMAGE | selectie Franse kazen 14,5 


