
Terraskaart 
Voorgerechten 

Ambachtelijk gerookte zalm met fijngesneden sjalot en peterselie €18,00 

Rundscarpaccio        
Flinterdun gesneden filet pur van jos theys met Parmezaan, olijven, ui,  
kappertjes en rucola 

€19,00 

Kaaskroketten met sla en citroen   vegetarisch op aanvraag €15,00 

Garnaalkroketten met verse garnalen, sla en citroen €19,00 

Scampi’s met lookboter, lookroom of getomateerde roomsaus (5 stuks) €17,00 

Asperges met gerookte zalm en kruidenvinaigrette €21,00 

Asperges op vlaamse wijze met ham  vegetarisch op aanvraag €18,00 

Aspergesoep met grijze garnalen €11,00 

 

Hoofdgerechten 

Filet pur junior beef (Jos Theys boerderij)  natuur    
Peperroom €3,00 Kruidenboter (vers) €3,00 
Champignonroom €3,00 Extra salade €5,00 
Bearnaisesaus (vers) €3,00 Gebakken champignons €5,00 
Provençaalse saus €3,00   
    

 

€34,00 

Spare ribs met sla en 3 koude sauzen €29,00 

Vol-au-vent huisbereid met sappige kip en zelf gerolde balletjes  €22,00 

Zeetong met sla, tartaar en citroen €35,00 

Scampi’s met lookboter, lookroom of getomateerde roomsaus (9 stuks) €27,00 

Pasta met groene pesto, rucola, geitenkaas en kerstomaat 

  vegetarisch  

€20,00 

Kaaskroketten met sla en citroen (3 stuks)   vegetarisch €20,00 

Pasta met asperges, look, room, voorjaarschampignons en ham  

 vegetarisch op aanvraag 

€27,00 

Asperges op Vlaamse wijze met ham  vegetarisch op aanvraag €27,00 

Filet pur met asperges, een gepocheerd ei, crème van spinazie,  
voorjaarschampignons en vleesjus 

€42,00 

Zeeduivel (lotte) met asperges, een gepocheerd ei, crème van 
spinazie,  voorjaarschampignons en mosterdroomsaus 

€40,00 

 

Kindergerechten 

Balletjes in tomatensaus (klein/groot) €14,00 / €20,00 

Koninginnehapje huisbereid met sappige kip en zelf gerolde balletjes €15,00 

Curryworst met frietjes €8,00 

Kinder filet pur (+/- 120 gram) €17,00 

 
De hoofdgerechten zijn te verkrijgen met : frietjes, puree, kroketten en pasta.   
Mayo, ketchup, tartaar, cocktailsaus €1,20 



Dessert 

 

Al onze ijscoupes zijn met ambachtelijk gemaakt vers roomijs van Dimitri Casteleyn uit 
Kortrijk – Dutsel. 

 

Dame blanche met warme chocolade saus €9,00 

Coupe brésilienne vanille ijs met nootjes en karamel €9,00 

Coupe aardbei vanille ijs met aardbeien €10,00 

Crème brulée  €8,50 

Huisbereide chocolademousse met Belgische chocolade €8,50 

Chocolade moelleux met advocaatsaus en vanille ijs €10,00 

Kinderijsje 1 bol  (vanille, chocolade en aardbei) €3,00 

Kinderijsje 2 bollen €6,00 

  

Slagroom €1,20 

Chocolade saus €1,50 

 

 

Extra te verkrijgen op zondag namiddag tussen 14u00 en 16u30 

Wafels met suiker €5,00 

 met vanille ijs €8,50 

 met vanille ijs en aardbeien €12,00 

 
Pannenkoeken 

 
met suiker 

 
€5,00 

 met vanille ijs €8,50 

 met vanille ijs en chocolade saus €10,00 

 
Slagroom  

 
 

 
€1,20 

Chocoladesaus  €1,50 

 

 


