
Bordje met fijne Spaanse ham en Italiaanse salami     

Tapas bordje 
(olijven, gedroogde ham, ruccola, calamares, salami, tzatziki)    
 

Soep van de dag vergezeld van brood       

(beschikbaar vanaf oktober tot en met april) 

Kaaskroketten (2 stuks)         

Duo van kaas- en garnaalkroketten       

Garnaalkroketten (2 stuks)        

Gerookte zalm – verse ui – peterselie    ook als hoofdgerecht 

Scampi – van de chef – mangosausje – 6 stuks      

Deze starters worden vergezeld van brood. 
 

Geitenkaas          

Ijsbergsalade – spek – honing – jonagold – groene boontjes 

Gebakken kip          

Ijsbergsalade – verse ananas – Oosterse champignon 

Scampi           

Gemengde salade – mango dressing – appeltjes 

Deze slaatjes worden vergezeld van brood. 

Wenst u informatie over allergenen? Gelieve zich te wenden tot onze kelner. 



Vol-au-vent           

Bio kip – champignons - slaatje – bladerdeeggebakje  

Rundsstoofvlees           

Bereid in bruin bier – slaatje  

Kalfstong           

In zachte madeirasaus – slaatje (Bobs specialiteit – september tot april) 

Rundssteak Filet Mignon         

natuur – groen slaatje 

 Supplement pepersaus of champingnonssaus      

Balletjes van de chef           

In tomatensaus – slaatje 

Scampi van de chef          

Mangosausje - slaatje 
 

Deze gerechten worden vergezeld van verse frietjes of aardappelkroketten 
 

Dagelijkse suggesties volgens marktaanbod vindt u op ons suggestiebord. 
 

Bijgerechten 
Warme groentjes – gemengd slaatje – verse frietjes – aardappelkroketten   
Supplement mayonaise of ketchup        
 

Wenst u informatie over allergenen? Gelieve zich te wenden tot onze kelner. 
  



Croque monsieur         

Brugse kaas – beenham - slaatje 

Croque Hawaï           

Brugse kaas – beenham – ananas – slaatje 

Croque Bolognaise          

Brugse kaas – beenham – bolognaisesaus – slaatje 

Lasagne Bolognaise – brood         

Spaghetti Bolognaise          

Vegetarisch gerecht – volgens marktaanbod       

Kaaskroketten - slaatje (2 stuks)        

Duo van kaas- en garnaalkroketten - slaatje       

Garnaalkroketten - slaatje (2 stuks)        

 

 

Croque monsieur – Brugse kaas – beenham – slaatje      

Spaghetti Bolognaise          

Vol-au-vent – bio kip – verse frietjes        

Balletjes – tomatensaus – verse frietjes        
 

Wenst u informatie over allergenen? Gelieve zich te wenden tot onze kelner. 
  



 

Chocolademousse – zwarte chocolade van Callebaut      

Tiramisu - speculoos          

Warm appelgebakje – melkijs – vers geklopte slagroom      

Sabayon – melkijs (vanaf 2 personen)        

Dame blanche           

Coupe advocaat          

Coupe vanille           

Kinderijsje 1 bolletje melkijs         

Kinderijsje 2 bolletjes melkijs         

Supplement warme chocoladesaus        

Supplement vers geklopte slagroom        

Supplement 1 bolletje melkijs         

Pannenkoek – bruine suiker         

Pannenkoek mikado – melkijs – warme chocoladesaus      

Pannenkoek Normande – appeltjes        

Brownie (op basis van zwarte chocolade)       

Brownie - melkijs          

Aalsterse vlaai           

Gebak van de dag, vanaf         

 
Wenst u informatie over allergenen? Gelieve zich te wenden tot onze kelner. 




