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afhaal bistro
Soep 5/L 5

Voorgerecht 10 12

Hoofdgerecht 15 20

Wekelijks nieuwe suggesties : klassiekers met een twist
Afhalen kan elke dag, ook in het weekend.

Ter plaatste wordt de lunch geserveerd van dinsdagmiddag  
tot en met vrijdagmiddag.

Volg ons op Facebook en Instagram, en je ziet automatisch en
vrijblijvend onze suggesties, acties, thema’s

Deel een leuke foto op social media en maak kans  
op een extra attentie bij uw volgend bezoek.

NIEUW
open op dinsdag- en woensdagmiddag voor de lunch

open van donderdag tot en met zondag 
voor lunch, suggesties, menu of diner à la carte

maandag gesloten
wij maken graag een uitzondering voor groepen vanaf 15 personen

jaarlijks verlof van maandag 24/08 tot en met 02/09

NIEUW
nu ook welkom in onze afhaal - eetboetiek

zo kan u ook thuis genieten van onze hapjes en suggesties

afhaal bistro
Voorgerecht - hoofdgerecht - dessert 40 50

Begeleidend drankenarrangement* 20

Koud en warm voorgerecht - hoofdgerecht - dessert 52 65

Begeleidend drankenarrangement * 25

*cava, aangepaste wijnen, water en koffie

 Koud voorgerecht 
Gerookt zalmhaasje met avocado, gemarineerde komkommer  
en groene appel
of
Vitello tonato: Kalfsmuisje, tonijndressing en zuiders slaatje

 Warm voorgerecht 
Paling in ‘t groen met verse kruiden
of
Krokante tongreepjes met oosterse curry

 Hoofdgerecht 
Bouillabaise van fijne Noordzeevis met toast en rouille 
of
Waterzooi van Mechelse koekoek, juliennegroentjes
of
Pluma Iberico uit de houtskooloven met jonge wortel, zwarte peper en 
rouille van zoete aardappel

 Dessert
Ijs met banaan, advocaat en chocolade 
of
Verrine met limoen en rabarber

Liever een aanpassing omwille van allergie of intolerantie?
We bespreken graag uw wensen.

Aparte groepsformules bespreekbaar.

MIBRASA
De temperatuur die kan oplopen tot wel 350 ° zorgt voor een unieke 
textuur en sappigheid van de gegrilde producten. Het gebruik van  

de speciaal ontworpen houtskoolsoort zorgt voor de typerende  
intense smaak. Proef de côte à l’os, steak of Rib Eye,  
of rundsbrochette, de Caesar Salad met gegrilde kip,  

een gegrilde tonijnsteak, .... 

FORMULES OP MAAT
Onze leuze

Voor elk wat wils, klassiekers met een twist

Formules op maat voor een receptie, familiefeest, verjaardag  
of gezellig samenzijn,  geboorte of doopfeest, communie, of lentefeest, 

verloving of huwelijk, pensioen of afscheid, personeelsfeest  
of vergadering met voorstelling ...  

(ook projectiescherm /clickshare ter beschikking) 

Alle formules worden met smaak en sfeer en de nodige aandacht 
besproken.

Aperitief, lunch of diner in onze buitenbistro of resto.

Liever thuis genieten? Kom dan gerust langs om een van onze hapjes 
of gerechten af te halen in onze eetboetiek.

Iedereen welkom!

CADEAUBON
Een groot of klein cadeau, een gebaar en attentie die altijd in de 

smaak valt! Wij staan mee in voor een happy moment bij het afhalen, 
het overhandigen en bij het genieten ter plaatse...

afhaal bistro
Salade de luxe : kreeft, ganzenlever, gerookte zalm, 
vitello, carpaccio, gerookte ham, ...

30

Lamskroontje met garnituur 25

Croque de luxe / beenham, brie, truffel. 15



afhaal bistro
6 Merguez worstjes gegrild  6 9

6 Escargots met verse kruiden.  9 12

6 Kaasbolletjes 5 8

6 Garnaalbolletjes 6 9

6 Courgetterolletjes met chorizo 6 9

6 Oosterse kippeballetjes 5 8

Plankje Italiaanse ham 9 12

4 Schelpjes met zalm en truffel 9 12

Oesters Natuur/ st 3,5 4

Crackers met rodebietdip 7 10

Crackers met wortelspread 7 10

Crackers met auberginekaviaar 7 10

Crackers met tomatensalsa 7 10

Crackers met olijventapenade 7 10

Rillette van eend 7 10

Bruscetta met gerookte zalm 10 14

Calamares  4 st 9 12

afhaal bistro
Garnaalkroket / st 6 9

Gefrituurde visreepjes (3 stuks) 9 12

Kinderpasta met tomaat 8 12

Kip met frietjes, rauwkost of appelmoes 10 14

Kindersteak met frietjes, rauwkost of appelmoes  14 18

 Voorgerechten en salades 
afhaal bistro

Kreeftesoep 12 / l 12

Garnaalkroket /St 6 9

Rundscarpaccio met balsamico, rucolaslaatje en 
geraspte parmesan

14 18

Rundscarpaccio de luxe met terrine van ganzenlever 17 22

Vitello Tonato 15 19

Gerookt zalmhaasje met avocado, gemarineerde 
appel en komkommer

14 18

Caesar salad met gegrilde kip 14 18

Griekse salade met reepjes kort gebakken tonijn, feta 
en olijf

16 21

Krokante tongreepjes met sesam en oosterse curry 16 20

Alle voorgerechten en salades kunnen ook als 
hoofdgerecht besteld worden : supllement 

5 7

 Hoofdgerechten
afhaal bistro

Pluma Iberico uit de houtskooloven met zoete 
aardappel en jonge wortel

22 30

Thaïse salade met gegrild rund, zoete paprika, soja-
sesam-gemberdressing

20 27

Tagliata met gegrild rund, parmesan, rucola, fijne pasta _ 28

Gegrilde rundsbrochette met saus naar keuze, 
rauwkost en frietjes

_ 29

Steak met saus naar keuze, rauwkost en verse frietjes _ 29

Ierse Rib Eye met saus naar keuze, rauwkost en verse 
frietjes

_ 35

Spaanse Rubia Gallega entrecôte, saus naar keuze, 
rauwkost en verse frietjes

_ 33

Rundstartaar klassiek, rauwkost, verse friet 18 25

Tartaar Maison met rund, truffel en ganzenlever 22 30

afhaal bistro
Crème Brûlee _ 9

Tartaar van vers fruit met citroensorbet 7 11

Bladerdeegje met appel, speculoos en vanille* 7 12

Moelleux van chocolade met rood fruit en vanille* 7 12

Nougatparfait met vers fruit 7 11

Vanilleroomijs met warme chocolade _ 10

Vanilleroomijs met rode vruchten _ 12

Sabayon met rode vruchten en ijs _ 12

Verrine met rabarber en limoen 7 11

Tiramisu 7 11

Trio van chocolademousse 7 11

Ijs met banaan, advocaat en chocolade 7 11

* geen vanille inbegrepen bij afhaal van appeltaart en moelleux

 IJs om af te halen
afhaal bistro

Ons vanilleroomijs is in afhaal apart per liter 
verkrijgbaar

12 /  l

Andere smaken op bestelling, graag een week vooraf.

afhaal bistro
Côte à l'os per 2 personen met rauwkostsalade, verse 
friet of patatjes met kruidenboter

50 62

Zuiderse linguinipasta met gegrilde kip, tomaat, wortel 
en courgette

18 24

Waterzooi van Mechelse koekoek met lentegroente 20 26

Kreeft in de oven op zijn zuiders 30 38

Paling in't groen, rauwkost en verse friet 28 33

Gebakken zeetong, rauwkost en verse friet _ 35

Kort gebakken tonijnsteak, zuiderse salade _ 30

Bouillabaise van fijne Noordzeevis, toast en rouille 20 28

 Mosselen
afhaal bistro

Mosselen natuur 19 25

Mosselen witte wijn 20 26

Mosselen in de room 21 27

Mosselen met look en verse kruiden 21 27

Mosselen met Thaïse curry 22 28

afhaal bistro
Vegetarische pasta met brunoise van zuiderse groente 14 18

Noedelsalade met sojasesam en gemarineerde 
groentjes

14 18

Extra suggesties ter plaatse


