Dagschotel met soep
zonder soep

€15,00
€14,00

Vanaf 1 juli tot en met 31 augustus
geen soep verkrijgbaar!

Van woensdag tem vrijdag tussen 12u
en 14u uitgezonderd feestdagen en op
maandag en dinsdag.
Ook op woensdag en donderdagavond
tussen 18u en 21u.

A la carte
Verkrijgbaar tussen 12u en 14u
en 18u en 21u, op zondag
doorlopend vanaf 12u tot 21u.

VOORGERECHTEN worden
geserveerd met brood

Suggesties (verkrijgbaar tussen

Verse soep (niet in juli/augustus)

12u en 14u/18u en 21u, op zondag
doorlopend vanaf 12u tot 21u)

Rundscarpaccio
Kaaskroket 2-stuks
Garnaalkroket 2-stuks
Duo kaas-en garnaalkroket.
Scampi 6-stuks
- Grillé
- Diabolique
- Curry

Gandaham kroketten
Voorgerecht 2-st*
€17,00
Hoofdgerecht 3-st** €22,00
Reuze rundsbrochette**
350 gram

€27,00

Gebakken paling**

€32,00

Mosselen Jumbo met frietjes
Natuur
€27,00
Witte wijn
€28,00
Lookroom
€29,50
*deze gerechten zijn met brood
**deze gerechten zijn met frietjes en
verse groentjes
***deze gerechten zijn met kroketten

€4,00
€17,00
€15,00
€21,00
€19,00
€19,00
€21,00
€21,00

HOOFDGERECHTEN
Salades*
- Warme geitenkaas
- Scampi

€19,00
€22,00

Kaaskroket 3-stuks*
Garnaalkroket* 3-stuks*

€21,00
€27,00

Scampi 9-stuks*
- grillé/tartaar
- diabolique
- curry

€24,00
€26,00
€26,00

Vispannetje*

€28,00

Gebakken zalm met béarnaise
salade en frietjes
€29,00
Slibtong met tartaar, salade en frietjes
- 2 stuks
€26,00
- 3 stuks
€32,00

Gegrilde Steak*

€22,00

Ierse RibEye ‘Hereford’*

€32,00

Kippenbrochette*

€22,00

Peperroomsaus,Champignonsaus
€3,00, Béarnaise€3,50
Stoofvlees*

€20,00

Balletjes in de tomatensaus*.

€20,00

Quiche (vegetarisch gerechtje)* €19,00
- Brie
- Feta
- Mozarella

Versnaperingen (doorlopend
verkrijgbaar tot 21 uur)
-

-

Portie olijven
€4,00
Kaasbordje
€5,50
Salamibordje
€5,50
Bordje Italiaanse ham
€7,50
Bordje gemengd
€12,00
Tapasbord:
o Gewoon(koud)
€17,00
o Gemengd(koud/warm) €24
Borrelhapjes warm gemengd
o 6- stuks
€4,50
o 12-stuks
€8,00
o 24-stuks
€15,00
Onion rings met tartaar 12 stuks.
€10,00

*deze gerechten zijn met frietjes en
verse groentjes

Snacks (doorlopend verkrijgbaar tot

Supplement
-

Frietjes
Kroketjes
Puree
Brood
Mayonaise
Ketchup
Spaghettisaus
Koude groenten

21u) NIET verkrijgbaar op
zaterdagavond en zondagmiddag)
€3,00
€3,00
€3,00
€1,50
€1,00
€1,00
€3,00
€3,00

Voor de kindjes (tot 10 jaar)
-

Frikadel 1 stuk met frietjes. €6,00
Frikadel 2stuks met frietjes €8,50
Stoofvlees met frietjes
en appelmoes
€9,50
Balletjes in tomatensaus
met frietjes
€9,50
Kip met frietjes en
appelmoes
€9,50
Kindersteak met frietjes.
€15,00

Spaghetti met kaas
- Kinder
- Klein
- Normaal
- Groot

€7,50
€8,50
€11,00
€13,50

Croques met groenten
- Uit het vuistje
€4,50
- Monsieur enkel
€8,50
- Monsieur dubbel
€12,00
- Madame (spiegelei) enkel. €12,00
- Madame (spiegelei) dubbel €16,00
- Special (spaghettisaus) enkel €12
- Special (spaghettisaus)dubb€17,00
- Hawai (ananas) enkel
€10,50
- Hawai (ananas) dubbel
€15,50

Pannenkoeken – 2 stuks
(verkrijgbaar tussen 14u30 en 17u)

Dessert
Verkrijgbaar vanaf 12u tot 21u
Coupe vanille-ijs (3 bollen ijs en
slagroom)
- Vanille
€8,50
- Dame Blanche
€10,00
- Advocaat
€12,50
- Bréselienne
€11,50
- Aardbei (seizoen juni)
€14,50

-

Suiker
Boter
Bruine suiker
Confituur
Slagroom
Warme chocoladesaus
Ijs
Mikado
o Slagroom, warme
chocoladesaus en ijs

€6,00
€6,50
€6,50
€6,50
€7,50
€7,50
€8,00
€9,50

-

Pannenkoek 1-stuk suiker

€3,50

1-bol vanille zonder slagroom
€2,50
2-bollen vanille zonder slagroom €5,00
Supplementen:
- Slagroom
- Chocoladesaus
- Brésilienne
- Aardbei
- Advocaat

€1,50
€1,50
€2,00
€4,00
€4,00

Warme appeltaart
Met ijs en slagroom

€9,00

Crème brullée

€8,00

Moelleux au chocolat

€10,00

Brusselse wafel – 1 stuk
(verkrijgbaar tussen 14u30 en 17u,
ENKEL op WOENSDAG en ZONDAG)
-

Suiker
Boter
Bruine suiker
Confituur
Slagroom
Warme chocoladesaus
Ijs
Mikado
o Slagroom, warme
chocoladesaus en ijs

€5,00
€5,50
€5,50
€5,50
€6,50
€6,50
€7,00
€8,50

Aangezien wij werken met dagverse producten kan het zijn dat een gerecht tijdelijk
niet verkrijgbaar is.
Wij houden u graag op de hoogte van de (14 wettelijke) allergieën die kunnen
voorkomen in onze gerechten. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij
ons.

Openingsuren
-

Maandag en dinsdag sluitingsdag, behalve op feestdagen van 11u30 tot 22u
(keuken tot 21u)
Woensdag tem zaterdag 11u30 tot 22u
o Keuken tot 21u
Zondag van 11u tot 22u
o Keuken tot 21u

Vanaf 21u45 kan er vooraan op het terras geen drinken meer besteld worden. Dit
zodat vanaf 22u het terras vooraan kan afgesloten worden. U kan dan gerust
plaatsnemen binnen of op ons terras achteraan. Alvast bedankt voor uw begrip!

Communie, verjaardag, reunie,familiebijeenkomst, …
Rouwmaaltijd
Vraag onze mogelijkheden!
0472/608 571
Met vriendelijke groeten
Elke, Laurana & team de Plaetse

