
Menu’s aan tafel opgediend  
 

The begining  
Hapjes op tafel  

Pancetta Gallego- coppa Gallego-olijven-gedroogde tomaten- gegrilde pepers-Bruchetta met 
seizoenstopping-gebakken Txistorra-Albondigas van kip “Spaanse balletjes in tomatensaus”. 

 
Hapjes opgediend 

Bruchetta’s met seizoenstopping, huisbereide garnaalballetjes met garnituur & krokante 
kippenreepjes met kruidensalade  

 
Prijzen 

Hapjes op tafel 
€ 3,50 p.p. 

Hapjes opgediend  
€ 4,50 p.p. 

 
Menu Bistro 

Soep volgens het seizoen 
°°° 

Parelhoen suprême “green egg” 
Archiducsaus met Noah bier/ sharing vegetables volgens het seizoen/ verse kroketten 

°°° 
Dame banche 

Vanille ijs/ chocolade saus/ verse slagroom 
 

Menu Bistro : € 30,00 p.p. 
 

All-in Drankenformule : € 25,00 p.p. 
 

 
Menu Friends  

Gravlax zalm 
Zalm-dille-suiker-gerookte kruidenolie op sinaashout 

°°° 
Stoverij van varkenswangen “slowcooked” 

Cal Rovira-zilverui-champignons-wortel-sjroep van spaan-heer van Biesen hoogstam 
°°° 

Granité  
Seizoensfruit/ sorbet 

 
Menu Friends : € 35,00 

 
All-in Drankenformule : € 25,00 p.p. 

 
 
 
 



Menu Pure Taste 
 

Vitello tonato 
Slow cooked txogitxu kalfsvlees ”green egg”-tonijnmayonaise-rucola-kappers-gepofte quinoa 

°°° 
Raviolo Carciofi “veggie” 

Artisjok-tomaat-basilicum-look-gerookte citrus olijfolie 
°°° 

Lamssteak “green egg” 
Segovia/ persillade/ sharing vegetables volgens het seizoen/ aardappel al forno 

°°° 
Cheesecake 

Seizoensfruit-creme anglaise-sorbet 
 

Menu Pure Taste: € 45,00 p.p. 
 

All-in Drankenformule : € 25,00 p.p. 
 
 

Menu Great Luxury 
 

Cocktail van wilde zalm 
Cederhout/ grijze garnalen/ kruidensla/ citroen/ cocktailsaus/ tomatensalsa/ warme toast 

°°° 
Roodbaars 

Filet/ gevulde pijlinktvis/ zongedroogde tomaten/ risotto 
°°° 

Cote a l’os 
Txogitxu/ sharing vegetables volgens het seizoen/ 2 sauzen naar keuze/ frieten pure & rustiek 

°°° 
Sharing dessert 

Assortiment van mini tapas dessert met mini ijsjes 
 

Menu Pure Taste: € 55,00 p.p. 
 

All-in Drankenformule : € 25,00 p.p. 
 

Great Suggestion  
Laat u verassen door een seizoen’s menu van de big green egg samengesteld met suggesties 

van de chef  
 

3 gangen : € 40,00 
4 gangen : € 55,00 

 
All-in Drankenformule : € 25,00 p.p. 

 
 



Uitbreidingsmogelijkheden 
 

De menuprijzen en drankenformules werden zorgvuldig samengesteld en berekend bij 
minimaal 25 gasten. 

Onder de 25 personen kan ook een all-in dranken formule genomen worden van 3u of kunnen 
de dranken a la carte gekozen worden aan de gangbare prijzen. 

Onze feestzaal wordt enkel privé gehouden bij een aantal van 25 personen en een all-in 
drankenformule van 3u of 4u, na een bespreking van het feest.  

 
Het liefst werken we op maat! Dus aarzel niet om je eigen ideeën en wensen samen met ons te 

bespreken. 
 

Gelegenheidstaarten 
Slagroom & fruit : € 3,00 p.p. 
Crème au beurre : € 3,00 p.p. 

Naar elk thema versiert met suiker : € 6,00 p.p. 
 

Champagne supplement € 5,00 p.p. per uur 
 

All-in drankenformule en bediening uitbreiden 
1ste uur € 7,50 p.p. 
2de uur € 5,50 p.p. 
3de uur € 4,50 p.p. 
4de uur € 3,50 p.p. 

 
Na 4 uur extra aanwezig worden de dranken per stuk aangerekend en het aanwezige  

personeel aan €35,00 per begonnen half uur met een minimum van 2 personen. 
Om 3u30 worden er geen dranken meer geserveerd om 4u sluiten we onze zaak. 

 
All-in drankenformule niet uitbreiden  

0 tot 30 personen € 35,00 per begonnen half uur 
30 tot 60 personen € 70,00 per begonnen half uur  
60 tot 100 personen € 80,00 per begonnen half uur 
100 tot 150 personen € 95,00 per begonnen half uur  

Deze prijzen zijn voor de huur van zaal incl. het aanwezige personeel 
Alle geconsumeerde dranken zullen per stuk worden aangerekend aan de a la carte prijzen.  

 
 

 
 
 
 
 

 


