
 

 

 

Koude voorgerechten 

Half gekookt zalm           18 € 

Tonijntartaar met guacamole         20 € 

Ganzenlever van het huis, zoet luxebroodje en bijhorende gekonfijt   20 € 

Aziatische rundercarpaccio          18 € 

« Ardense specialiteiten »           12 € 

Trio van ham            15 € 

Warme  voorgerechten 

De kroket van het moment           12 € 

Krokantje  van « Petit Fleury d’Ambly » ( verse ambachtelijke kaas)     12 € 

Petit gris” slakken in lookboter           15 € 

Kikkerbillen op “Sambre & Meuse” saus        18 € 

Sint Jacobsschelpen in een reductie van Crémant d’Alsace schuimwijn  20 € 

Kalfszwezeriken gebakken in hoeveboter        24 €  

Grote garnalen met tartare saus         20 € 

 

Voorgerecht geserveerd als hoofdgerecht: prijssupplement van 50% 

 

 



 

 

 

Van de zee en rivieren 

Forel uit onze rivieren  

(in boter gebakken, op *Ardense wijze of met *amandelen)    18/20* € 

Kabeljauw met chorizo           30 € 

Gebakken zeetong           30 € 

Gegrilde zeebrasem           20 € 

Zander met spinazie           20 € 

Rode mul filet in italiaanse stijl          20 € 

 

Geserveerde met: Frietjes, kroketten, gegrilde of gewone aardappelen, pasta (naar keuze) 

Vegetarische schotels  

Soep van de dag           5 € 

Gemengde salade          12 € 

Salade van linzen, kikkererwten en koriander     12 € 

Mengeling van diverse warme groenten       12 € 

Tomatenmozzarella          15 € 

Italiaans risotto           20 € 



Van op het vasteland 

Ragout van jong everzwijn op oude wijze        18 € 

Runtvlees Tagliata           22 € 

Hamburger van het huis, Orval kaas        20 € 

Gele hoevekipfilet met champignons        18 € 

Haantje met Saint Monon bier         20 € 

Varkensribstuk van de slagerij Magerotte op Ardense wijze    20 € 

Kalfhaas met Maitranck saus         30 € 

Gegratineerde varkenshaas met Ambly kaas       20 € 

« Grill » schotels 

 

Runderpavé *(250 gr)            22 € 

Runderribstuk*(500 gr)           40 € 

Rundervlees spies* (300 gr)          25 €  

Runderpavé van Black Angus *(250 gr)        37 €  

Lamskotelet            30 € 

Eendenborst spies            20 € 

*Van Boucherie Magerotte 

Supplément saus van het huis (Champignon, poivre, béarnaise, chèvre, miel) 3 €  

 

 

Geserveerde met: Frietjes, kroketten, gegrilde of gewone aardappelen, pasta (naar keuze) 



 

 

 

 

Kindermenu – 10 € 

 

Gehaktbal met tomatensauce 

Of 

Kip nuggets van het huis 

Of 

Pasta met ham en kaas 

*** 

Ijs of chocolade mousse 

 

 

 



 

De menu van de streek – 25 € 

 

 

De kroket van het moment 

Of 

Krokantje van « Petit Fleury d’Ambly » 

Of 

«Ardense specialiteiten» 

*** 

Forel in boter gebakken 

Of 

½ haantje met Saint Monon bier 

Of 

Ragout van jong everzwijn 

*** 

Koffie of thee en gebakjen 

 

er zijn geen menuwijzigingen mogelijk 


