
Met glaasje Cava, 1/2 fles wijn per persoon
en koffie inbegrepen + € 19

MET 2 VOORGERECHTEN € 45
Met glaasje Cava, 1/2 fles wijn p.p.

en koffie inbegrepen + € 19

Asperges Menu
02/06/’17 tot 27/06/’17

37 €

Borrelhapje
g

Asperges op z’n Vlaams met breydelham
of

Asperges met gerookte zalm, bieslookdressing
h

Asperges met filet van grietbot,
mousseline van garnaal

g

Jubileum kersen  en aardbeien met kirsh, vanille ijs 

Een greep uit onze
zomerse maaltijdsalades

• Salade Capri : Mozarella, vleestomaat, basilicum,
   balsamico                                                         € 16,00

• Toast met gegrilde geitenkaasje 
   op een slaatje met fruit                                      € 17,50

• Salade van kip met groene appel
   en kerrie-mango dressing                                  € 18,00

• Gebakken scampis op een frisse pastasalade     € 19,00

• Frivole salade van garnaal en gerookte zalm     € 24,00

• Verse krab “Belle-Vue” met 2 sausen                 dagprijs

• Gegrilde reuze gamba’s op een
   frisse salade “chimichuri saus”                          € 27,00

• Tomaat garnaal 1 stuk/2 stuks                  € 19,00/26,00

• “Fish & chips” gepaneerde pladijsfilet 
   + 2 sausen                                                         € 21,50

• Huisbereide americain, sla en frietjes                € 22,00

• Baby kreeft “Belle-Vue” of gegrild met look      € 26,00

* onze salades worden regelmatig aangepast
naargelang het marktaanbod *

(Vermelde prijzen zijn richtprijzen)

Elke middag van maandag tot vrijdag
Uitgezonderd juli en augustus

Lunch aan 19 €
soep of voorgerecht

d

vleesgerecht of visgerecht (+ 4 €)
d

koffie of nagerecht

Voor groepen in weekend (min. 15 pers.)
lunch mogelijk vanaf € 25

Verwarmd terras

Lissewege
Beeldenroutemenu

van 7 juli tot 12 september 2017

€ 36

Volle vissoep “kaas & rouille”
of

garnaalkroket

≤

Duo van slibtong “meunière”
of

gegrilde reuze gamba met een pittig slaatje

≤

Seizoenvruchten met vanille ijs

Keuken doorlopend open

01/07/17 tot 29/08/17
€ 50

KREEFTEN FESTIJN

Versnaperingen
g

1/2 baby kreeft “Belle-Vue”
op een bord vol zeevruchten

h

1/2 babykreeft “waterzooi”
g

Volledige baby kreeft in kruidenboter 
g

Soepje van rode vruchten met  vanille ijs


