
Elke middag van maandag tot vrijdagElke middag van maandag tot vrijdag
Uitgezonderd juli en augustusUitgezonderd juli en augustus

Lunch aan 20 €Lunch aan 20 €
soep of voorgerechtsoep of voorgerecht

dd

vleesgerecht of visgerecht (+ 4 €)vleesgerecht of visgerecht (+ 4 €)
dd

koffie of nagerechtkoffie of nagerecht

Voor groepen in weekend (min. 15 pers.)Voor groepen in weekend (min. 15 pers.)
lunch mogelijk vanaf € 26lunch mogelijk vanaf € 26

Verwarmd terrasVerwarmd terras

LissewegeLissewege
BeeldenroutemenuBeeldenroutemenu

van 18 juni tot 14 september 2021van 18 juni tot 14 september 2021
€ 38€ 38

Volle vissoep “kaas & rouille”Volle vissoep “kaas & rouille”
of garnaalkroketof garnaalkroket

✼✼

Duo van slibtong “meunière”Duo van slibtong “meunière”

✼✼

Seizoenvruchten met vanille ijsSeizoenvruchten met vanille ijs

Keuken doorlopend openKeuken doorlopend open

Hooghuys
04/06 tot 29/06       - 38 € -

Amuse-bouche

q
1/2 kreeft “Belle-Vue”

of

Asperges met garnaal, mousseline

q
Chateaubriand van kalf geflambeerd met Calvados

q
Aardbeien met citroen

MET 2 VOORGERECHTEN € 46
Met glaasje Cava, 1/2 fles wijn p.p.

en koffie inbegrepen + € 21

MEI - JUNI
Belgische Asperges troef

Asperges op z’n Vlaams     € 19/25
2

Asperges met gerookte zalm en bieslookdressing     € 19/25
2

Asperges met grietbot en verse tuinkruiden     € 29
2

Asperges met chateaubriand van kalf    
                                                                     € 30 p.p.

(Vermelde prijzen zijn richtprijzen)

Een greep uit onzeEen greep uit onze
zomerse maaltijdsaladeszomerse maaltijdsalades

• Salade Capri : Mozarella, vleestomaat, basilicum,• Salade Capri : Mozarella, vleestomaat, basilicum,
   balsamico                                                         € 17,00   balsamico                                                         € 17,00

• Toast met gegrilde geitenkaasje • Toast met gegrilde geitenkaasje 
   op een slaatje met fruit                                      € 19,00   op een slaatje met fruit                                      € 19,00

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

• Frivole salade van garnaal en gerookte zalm     € 25,00• Frivole salade van garnaal en gerookte zalm     € 25,00

• Gegrilde reuze gamba’s op een• Gegrilde reuze gamba’s op een
   frisse salade “chimichuri saus”                          € 29,00   frisse salade “chimichuri saus”                          € 29,00

• Tomaat garnaal 1 stuk/2 stuks                  € 22,00/28,00• Tomaat garnaal 1 stuk/2 stuks                  € 22,00/28,00

• “Fish & chips” gepaneerde pladijsfilet • “Fish & chips” gepaneerde pladijsfilet 
   + 2 sausen                                                         € 22,00   + 2 sausen                                                         € 22,00

• Huisbereide americain, sla en frietjes                € 25,00• Huisbereide americain, sla en frietjes                € 25,00

• Baby kreeft “Belle-Vue”                                     € 27,00• Baby kreeft “Belle-Vue”                                     € 27,00

• Baby kreeft gegrild of waterzooi                        € 29,00• Baby kreeft gegrild of waterzooi                        € 29,00

* onze salades worden regelmatig aangepast* onze salades worden regelmatig aangepast
naargelang het marktaanbod *naargelang het marktaanbod *

(Vermelde prijzen zijn richtprijzen)(Vermelde prijzen zijn richtprijzen)


