VOORGERECHTEN

Zalm
Zacht gerookte en kort gebakken zalm, crème d’Isigny met dille, blini

18,50

Kalfszwezerik
Krokant gebakken kalfszwezerik, gekarameliseerd witloof, sausje van ganzenlever 22,00

Paddenstoelen
Mengeling van paddenstoelen, gepocheerd hoeve-ei, truffel, zuurdesem toast 18,00

Garnaalkroketten
Gefruite peterselie, cocktailsaus met Rodenbach 16,50

Conchiglioni
Grote schelppasta gevuld met ricotta, buffelmozzarella & parmezaan, geroosterde
en gekonfijte kerstomaatjes, aubergine, basilicum 15,50

SALADES

Oosterse kip
Knapperige groenten, edamame, gemarineerde kipreepjes, sesam, koriander,
yuzu/limoen vinaigrette 14,50 / 21,90

Salade Niçoise
Kort gegrilde tonijn, tomaat, ansjovis, fijne groene boontjes, hard gekookt ei,
aardappeltjes in de schil 18,00 / 27,00

Geitenkaas

(ook vegetarisch mogelijk)

Gevarieerde salade met gesmolten geitenkaas, walnotentoast, granola, peer,
gedroogde veenbes, streaky bacon 17,90

Lam
Rosé gebakken filet van lam, terrine van lamsschouder, crispy lamszwezerik, geroosterde pompoen,
taboulé, muhammara, houmous 19,00 / 27,50

Salade RAS
Gamba à la plancha, kort gebakken Sint-Jakobsvrucht, zacht gerookte zalm,
krokant gebakken tongreepje, basilicum/limoendip 19,50 / 28,50

HOOFDGERECHTEN

Sliptongetjes
Meunière, waterkers, aardappelpuree of frietjes 29,50

Kreeft
Verse linguine met gebakken kreeftenstukjes, geroosterde paprika,
gekonfijte look, pittige tomatensaus 30,00

Zeebaars
Gebakken zeebaarsfilet, venkel, groene asperges, rode biet, verjus olie met kardemom,
pijnboompitten, Hasselback aardappel 28,50

Gamba
Gamba’s à l’Armoricaine, wilde rijst 29,00

Conchiglioni
Grote schelppasta gevuld met ricotta, buffelmozzarella & parmezaan, geroosterde
en gekonfijte kerstomaatjes, aubergine, basilicum 22,50

Pasta truffel
Linguine met geschaafde truffel 25,00

Rundstartaar
Piemontese rundstartaar, fris slaatje 22,00

Hereford steak
Gebroken zwarte peperroomsaus / béarnaise, fris slaatje 26,50

Mechelse koekoek
Traag gegaarde filet van Mechelse koekoek, geroosterde pompoen, kastanjechampignons,
lookkroketjes, truffel/rozemarijn jus 24,50

Kalfszwezerik
Krokant gebakken kalfszwezerik, gekarameliseerd witloof, kroketjes,
sausje van ganzenlever 34,00

DESSERT

Appeltaartje
Zandtaartje met gebruinde appeltjes 10,00

Flan caramel
Klassieke flan caramel 7,50

Chocolade mousse
Mousse van Belgische chocolade 10,00

(Mini) Dame Blanche
Vanille-ijs, warme chocolade saus, slagroom 8,00 / 10,00

Sabayon
Sabayon van de chef met bolletje vanille-ijs 10,00

Dessert RAS
Mini flan caramel, chocolade mousse, appeltaartje 10,00

Kaas
Selectie kazen Van Tricht: zie suggestiekaart

