
 

Voorgerecht 

Gebakken Coquilles saint jacques, aïoli van zwarte knoflook, mix gestoofde prei fijne groenten, mosterd kaviaar 
en kruidenkoraal € 26,00          

Krokante gebakken kalfszwezerik met witloof, appel, jus de veau à l’ orange   VG € 26,00 / HG € 38,00 

Tataki van tonijn met avocado, afleiding van wasabi, komkommer en dragonolie € 24,00 

Huisgemaakte kaaskroketten van Camembert en Stilton met limoenolie en Rucola € 17,00 

Carpaccio Wagyu, Rucola, Parmesan, witte truffel, tapenade, bruschetta € 24,00 

Napoleon van krab en avocado € 23,00       

Salade 

Salade Lam’eau: yellowfine tuna, ambachtelijk gerookte zalm, Oostendse grijze garnalen, Guacamole en 
limoenolie    VG € 23,00 / HG 34,00 

Belgisch tartaar van vers rundvlees (dagelijkse aanlevering), gemengde baby salade, frietjes € 31,00 

salade warme geitenkaas, baby sla mix, druiven, notenmix, honing mosterd dressing  VG € 18,00 / HG € 27,00 

(Vegan) Quinoa salade met avocado, mango, paprika en komkommer  VG € 15,00 / HG 23,00 

 

*Gelieve gezelschappen zich te beperken tot maximum 4 verschillende gerechten (We accepteren enkel 
credit /debit kaart, en Payconiq, no cash) 

 



Vleesgerecht 

Filet pur ‘Limousin’, warme bouquetière, béarnaisesaus en frietjes € 40,00 

Gegrilde entrecôte, Black Angus, gemengde salade en archiducsaus € 37,00 

Ierse Lamsfilet met erwten crème, bieten, jonge wortel, kalfs jus met veenbessen, gratin dauphinoise € 37,00 

Krokante kalfszwezerik met witloof, appel, jus de veau à l’ orange, aardappel kroketten € 38,00 

Sappige gevulde Hoevenkip met structuren van wortel beukenzwammen, kroketjes, gevogelte jus met ras el 
hanout € 34,00 

Visgerecht 

Op vel gebakken zeebaarsfilet met risotto van saffraan, parmigiano crème en geroosterde pecannoot € 34,00 

op vel gebakken zalm, peultjes, béarnaisesaus, aardappelpuree € 34,00 

Gebakken rogvleugel klassiek “botersaus kappertjes en citroen” aardappelkroketjes € 34,00   
* Bier suggestie Maneblusser 5,80% 

Sole ‘Meunière’, groen slaatje, frietjes en verse tartaar € 43,00 

Veggie 

Risotto van saffraan met parmigiano crème en geroosterde pecannoot € 32,00 

(Vegan) Curry linzen stoofpotje, met seizoens groeten en krieltjes € 28,00 

 

*Gelieve gezelschappen zich te beperken tot maximum 4 verschillende gerechten (We accepteren enkel 
credit /debit kaart, en Payconiq, no cash) 


