Voorgerechten
Soep van de chef 1/7
Meloen met Parmaham 6
Kaaskroketjes 1/3/7/10/13
Garnaalkroketjes 1/2/3/7/10/13
Toast Champignons 1/7/10/12/13
Champignons à l’escargot 7/12
Escargots de Bourgogne 7/14
Scampi’s in de roomsaus 2/7
Gebakken Gamba’s 1/2/7

6st.
4 st.
Frietjes bij een voorgerecht

= geschikt voor vegetariërs

De 14!! Wettelijk bepaalde allergenen
Woar dat dadde inzit :
1.Glutenbevattende granen; 2.Schaaldieren; 3.Eieren; 4.Vis; 5.Aardnoten; 6.Soja; 7.Melk;
8.Noten; 9.Selderij; 10.Mosterd; 11.Sezamzaad; 12.Zwafeldioxide en sulfieten; 13.Lupine;
14.Weekdieren
Speciaal vo gulder uitgezocht, al die informatie blijft wel onder voorbehoud

Eet u bepaalde producten niet, of mag u deze niet eten (ziekte, allergie, geloof, vegetarisch,
zwangerschap…). En u vind geen aangepaste keuze in onze kaart, zeg het ons discreet, wij
proberen het voor u zo goed mogelijk op te lossen
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Vleesgerechten
Filet Américain natuur 1/3
Merguez op de grill 1/10
Balletjes in tomatensaus 1/7/13
Vlaamse stoverij 1/7/13
Coq au vin 1/7/12
Steak

(bereid + 1 euro)

(bereid + 1 euro)

(met dipsausjes)
(met appelmoes of groentenslaatje)
(met appelmoes of groentenslaatje)

Nature 1
Peper saus 1/3/7
Champignon saus 1/3/7
Béarnaise saus 1/3/7
Picadilly saus 1/3/7

Châteaubriand

(Filet pûr)
Nature 1
Peper saus 1/3/7
Champignon saus 1/3/7
Béarnaise saus 1/3/7
Picadilly saus 1/3/7

Gegrilde “Côte à l’os”

met béarnaisesaus

1/3/7

(p.p.)

Visgerechten
Scampi’s in de roomsaus 1/2/3/7
Gebakken zalm op een bedje van prei 1/3/4/7/9
Zeetong “Meunière” 1/2/4/7
(in de boter gebakken)
1/2/7
Gebakken gamba’s
8st. (met garnituur en tartaarsaus)
Bij alle hoofdgerechten serveren wij frietjes (of…) en bijpassende garnituur
Alles wordt ter plaatse bereid

Suggesties: zie Suggestiebord
Altijd lekker en vers, aangepast aan de periode van het jaar

- w w w .d e n a r t i e s t . c o m -

dagprijs

Salades
Salade met lauw geitekaasje en honingsaus 1/2/3/5/7/10/12
Salade met scampistaartjes, pijnboompit en appel 1/2/3/7/10/12
Salade Veggie 1/3/7/12
Frietjes bij de salades

Pizza’s
Pepperoni 1/7
Picante 1/7/12
Hawaï 1/7/12
4 Kazen 1/7

chorizo
chorizo, champ., paprika
ham, ananas, champignons
emmental, bl. Schimmelkaas, mozzarella, gouda
Extra ingrediënt

Burgers
Kip Burger 1/3/9/10/11/13
(ui, sla, tomaat, kaas, currysaus)
1/3/7/10/11
Angus beef Burger
(ui, sla, tomaat, spek, kaas, mosterdsaus)
1/3/7/11
Veggie Burger
(ui, sla, tomaat, provençale saus)

Pasta gerechten
Lasagne 1/3/9/12/13
Spaghetti Bolgonaise 1/3/7/9/12/13
Vegetarische Spaghetti Bolgonaise 1/3/9/12
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Kindergerechten (tot 12j.)
1st. / 2st.
Kaaskroket met frietjes 1/3/7/10/13
1st. / 2st.
Garnaalkroket met frietjes 1/2/3/7/10/13
1st. / 2st.
Stoverij met frietjes 1/13
1st. / 2st.
Balletjes in tomatensaus met frietjes 1/7/13
1/9/12/13
Spaghetti Bolognaise
1st. / 2st.
Frikandel met frietjes en appelmoes 1
Een bord frietjes met ketchup 1
Kinderpizza Margherita 1/7 Ø 25 cm
Dievenbord (leeg bord om te pikken van je ouders)

Nagerechten
Verse chocomousse
Crème brulée
Warme appeltaart
Chocolade Moelleux

(ijs en slagroom)

Artiestepotje
(specialiteit)
Dame Blanche
(van.ijs met warme chocoladesaus)
Dame Noir
(choc.ijs met warme chocoladesaus)
Coupe Brésiliënne
(van.ijs, caramelsaus en nootjes)
“Triootje”
(Chocolademousse, Crème brulée en Dame Blanche)
Kinderijs

(Kies zelf je beker uit de grote doos)

Verse aardbeien zijn er in het seizoen
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