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Afhaalmenu 10 en 11 april 2021 
 à € 40 of € 45*** 

Tataki van tonijn met roze peper, krokantje met sesam en 
maanzaad en wasabimayonaise 

Poggeressi “Trebiano – Chardonnay” € 7.35 
Of 

Gebakken scampi en Sint-Jakobsvruchten  
op een bedje van asperges in zachte limoenboter 

 Pemo “Pecorino” € 7.90 
& 

***Velouté van asperges met gerookte zalm en broodkorstjes 
& 

Filet van Mechelse koekoek met Seranoham  
lentegroenten, gratin van groene asperges en aardappeltaartjes  

Lama di Pietra “Nero di Troja” € 7.80 
Of 

Trio van vis met kabeljauw, zeeduivel en grietfilet  
met asperges in een sausje van grijze garnalen 

Le Grand Noir “Chardonnay – Viognier” € 7.95 
& 

Fantasie van Zepperse aardbeien met mousse van  
witte chocolade en crumble van speculaas 

 

Deze gerechten zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar 
Suggesties: 

- Vittelo tonato met rucola, pijnboompitjes en appelkappertjes            16.00 
- Cocktail van krab en grijze garnalen                                                   17.50 
- Salade van 1/ 2 Kreeft met appel en curry                                         24.50 
- 1/ 2 kreeft met verse pasta en tomatenfondue met dragon               24.50 

 

- Melanzane à la Parmigiane (Gegrilde aubergine gegratineerd)            17.50         
- Vispannetje met zalm, tongfilet, zeeduivel en kabeljauw                    22.50 
- Gegrilde Entrecôte met Provençaalse saus en gebakken aardappelen 23.00 
- Gemarineerde spareribs met pittig slaatje en ovenaardappelen          15.50 

 

- Fantasie van chocoladetaartje met aardbeien ten top                         9.00 

- Panna cotta van vanille, parfait van framboos, aardbeien,                    9.00 



 
 
 

     
           
 

 

 
 

              

 
 

Aperitief 

La Farra Prosecco                               €9.95 

Champagne Michel Littière Brut       €19.50 

Champagne François Chaumont Blanc de Noirs Grand Cru   €22.50 

Champagne François Chaumont Brut Rosé     €23.00 

Witte wijnen 

Canapi “Grillo”          €7.10 

Poggeressi “Trebiano – Chardonnay”       €7.35 

  Pierre Henri Ma Réserve “Chardonnay – Viognier”                        €7.50 

Las Bas “Gewurtztraminer”          €7.80 

Pemo “Pecorino”           €7.90 

  Le Grand Noir “Chardonnay – Viognier”           €7.95 

Rosé wijnen 

Saint Lannes “ Les Cocquelicots”        €7.10 

Canapi Rosato “          €7.30 

Le Grand Noir “Grenache – Syrah”        €7.95 

Saint-Roch Pink “Grenache – Syrah”        €8.20 

Lafage “Mourvèdre - Grenache”         €11.50 

Rode wijnen uit Puglia 

Boccantino “ Primitivo -Sussumaniëllo”       €7.90 

I Muri “Negroamaro”          €7.95 

Lama di Pietra “Nero di Troja”          €7.80 

Gran Sasso “Primitivo”           €7.95 

Ortonese “Sangiovese  - Merlot”        €7.55 

 


