lunchtijd
menukaart

soep
Tomatensoep met balletjes
€5.50
Vissoep maaltijdsoep
€15.00
kreeftensoep, zeeduivel, zalm, scampi, groentjes, toast met rouille

croques

artisanaal gemaakt zuurdesembrood, tot 16 uur

Croque monsieur
Croque madame
Croque bolognaise
Croque vol-au-vent
Croque Hawaï met verse ananas
Trio van croques vol-au-vent, bolognaise & madame
Toast Sacre Coeur
ambachtelijke boerenboterham, geroosterde ham, kaas,
spekjes, champignons

€10.70
€12.70
€13.70
€13.70
€14.70
€20.30
€17.20

salades
Caesar salade
€19.80
traag gegaarde kipfilet, spek, anjovisdressing
Salade geitenkaas
€20.10
geitenkaas, appel, spek, walnoten, honing, toast zwart brood
Salade Niçoise
€24.60
kort gegrilde Yellowfin tonijn, boontjes, krieltjes, olijven, anjovis

pasta
Bolognaise
Ravioli ricotta spinazie
roomsaus, spinazie, gegratineerd
Sacre Coeur
scampi, kreeftensaus, fijne groentjes, gegratineerd
Carbonara

€15.70
€20.40

Glutenvrije pasta
Vita = minder pasta en koolhydraten, meer groenten

+€2.50
+€3.00

€23.70
€19.70

klassiekers
Carpaccio rund
€18.30 / 24.30
zongedroogde tomaten, rucola, parmezaan, pijnboompitten
Vitello Tonato
€16.90 / 23.70
traag gegaarde kalfsfilet, tonijnmayonaise, sucrine, appelkappers
Scampi ‘Diabolique’ of lookroom 7 stuks
€21.30
Kaaskroketten 3 stuks
€18.30
Garnaalkroketten 3 stuks
€22.10
Deze gerechten worden geserveerd met brood.
Frieten, kroketten, aardappelgratin, puree, pasta
of gebakken aardappelen
Supplement kribbe stro

+€3.30
+€4.30
Meer keuze achteraan >

Vegetarische quiche
€15.90
brie met appel
Vol-au-vent
€18.90
kippendijen, champignons, kalfsballetjes, huisgemaakt bladerdeegkoekje
Vol-au-vent ‘vegetarian butcher’
€21.30
chicken no chicken, champignons, vegan room, bladerdeegkoekje
Varkenswangen met Jacobs-stroop, & Grimbergen Dubbel bier €20.50
Balletjes in Luikse saus of tomatensaus
€19.50
Fish & chips
€20.60
gepaneerde filet van kabeljauw, huisbereide tartaarsaus
Sintruin ‘Fried Chicken’
€19.70
gepaneerde kippenreepjes, huisbereide tartaarsaus
Steak 250 gram
Steak 250 gram met kribbe stro
Ladysteak 160 gram
Ladysteak 160 gram met kribbe stro

€25.30
€27.30
€23.20
€25.30

Deze gerechten worden geserveerd met een herfstsalade.
Keuze uit frieten, kroketten, aardappelgratin, puree, pasta
of gebakken aardappelen
Warme groenten (seizoen)
Sauzen: jus natuur, pepersaus, champignonroomsaus
Sauzen: béarnaise, choron, roquefort, blackwell

kids
Croque uit het vuistje 1 stuk / 2 stuks
Spaghetti bolognaise
Kipfilet met appelmoes
Balletjes in Luikse saus of tomatensaus
Vol-au-vent
Curryworst 1 stuk / 2 stuks
Keuze uit frieten, kroketten of puree.
Supplement slaatje

+€3.00
+€3.20
+€3.70

tot en met 12 jaar
€5.70 / €8.70
€8.10
€9.20
€10.20
€11.70
€7.10 / €10.20
+€3.00

goed om te weten
•
•
•
•
•
•
•

Eén rekening per tafel
Vanaf 8 personen vragen we de keuze te beperken tot 4 gerechten,
dit om lange wachttijden te voorkomenen het u en onze gasten zo
aangenaam mogelijk te maken.
Keuken open tot 21.30u
Van oktober tot maart zijn wij woensdag en donderdag gesloten
Van maart tot oktober zijn wij woensdag gesloten
Open van 9.00u tot 23.00u
Voor vragen over allergenen gelieve zich te wenden tot ons
bedienend personeel.

Vegetarisch

