Hapje
• Aperitiefplankje van de dag ( ook veggie mogelijk ) 9,50
• Zuiders dipje (veggie) 9,50

Voorgerechten
• Carpaccio van hertenfilet, parmezanse krullen en truffelolie 16,50
• Spies van scampinmet noedels en fijne groenten 17,50
• Ragout van boschampignonsmet reepjes vis en oude porto 15,50
• Pastei van wild met uienconfituur 13.50
• Spiesje van zalm en scampi met yohurtdressing en balsamico 14.50
• Preuverspalet ( ass. voorgerechtjes gedeeld suppl 6,50 ) 16,50

Slaatjes
•
•
•

Slaatje van scampi preuverie
Slaatje van geitenkaas met verse vruchten
Slaatje naar het humeur van de chef

voorgerecht/ hoofdschotel
13,50 / 18,50
13,50 / 17,50
17,50

Soepen
• Rijk gevulde vissoep “ Marseillaise” 9,50
• Dagsoep 5,50
• Erwtensoep met broodcroutons en spekreepjes 7,50
• Pompoensoep met garnaaltjes 7,50
• Stevige moeder aardesoep ( veggie ) 7,00
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten , vraag gerust naar inlichtingen , meld als je gluten of lactose allergie
hebt , wij helpen je graag verder

Hoofdgerechten
Vis
•
•
•
•
•

Vlees
•
•
•
•
•
•
•

Klassiek gebakken zeetong met sla en frietjes Dagprijs
Kabeljauw met waterzooi van fijne groenten 25,50
Zeebrasem met groentenpalet of slaatje , safraansaus 25,50
Zalmfilet met soyacreme, lichte mosterd en fijne groenten 24.50
Preuversvisassortiment op wijze van de chef ( 4 soorten ) 27,50

Rundsentrecote met béarnaise of saus naar keuze ( incl sla&frietjes ) 24,50
Niertjes of ( zwezeriken suppl 4,50 ) Preuverie 25,50
Varkenshaasje met brie, veenbessen en okkernoten 24,50
Hertenfilet met wintersymphonie preuverie 28,50
Fazantenfilet met witloof en arvumbier 26.50
Hazenrug met remypeertje, veenbessen en aardappelkrokantjes 27.50
Gebakken wilde eend met appel van loon en veeenbessen 26.50

Eenpansgerechten
•
•
•
•

Hammetje met zuurkool 20.50
Stoverij van belgisch wild , appel met veenbessen en kroketjes 24.50
Konijnenbout met appel veenbessen en kroketten 23.50
Hasselts groentenstoofpotje met spekreepjes en hasseltse jenever 22.50

Aan een tafel met 5 pers of meer is de keuze beperkt tot 4 verschillende
gerechten .

Bij gebrek aan personeel werken hier mensen , behandel ze voorzichtig , ze zijn zeldzaam.

Nagerechten
• Preuverkes palet ( assortiment van nagerechtjes ) 10,50
• Minestrone van vers fruit met vanille ijs
8,50
• Appel van loon in de oven met kaneel en vanille ijs ( 15 min ) 9,50
• Notentaartje met hasseltse speculoos 8 ,50
• Chocoladeschuim met amandelen 7,50
• Chocoladeijsparfait met speculoosijs en lichte caramel 8,50
• Dame blanche ( suppl slagroom 1,50 ) 8,50
• Chocolade Brownie met noten beslag , muesli 9,50
• 4 soorten kaas met druifjes 13,50
Vraag naar onze dagelijkse dessertsuggestie
Koffie
•
•
•
•
•
•
•
•

Koffie
Deca
Koffie verkeerd
Cappuchino
Koffie preuverie
Italiaanse koffie
Franse koffie
Ierse koffie

3,10
3,10
3,30
3,30
9,50
8,50
8,50
8,50

Thee
3,30
• Rozebotel ,kamille, , breakfeast , earl grey , lemon ,greenthea ,munt, forest fruits

