Lunchkaart

12u tot 17u

Soep van vandaag

7.00

Buikspek met eieren en boerenbrood

13.00

Toast champignon op hemelse wijze

14.20

Beuling uit onze beenhouwerij met gekarameliseerde appeltjes

16.00

Duo van ambachtelijke kroketjes met een keuze uit
kalfszwezerik, varkenswangetjes, kaas, garnaal +€0.50

16.00

Stoemp met worst (en een putteke… voor de saus)
een variatie van braadworst, kippenworst, Duitse worst

15.50

Biefstuk-friet Belgisch wit-blauw met salade (220g)

21.50

Spare ribs, gelakt met honingmarinade en frietjes

21.00

Spaghetti Bolognaise, uiteraard met gehakt uit onze slagerij!

16.50

Hapje koningin Fabiola met koekje en frietjes

21.50

Huisbereide verse steak tartaar, basilicum, rode ui, sla en frietjes

23.50

Typisch Vlaams stoofvlees friet met gemengde sla

21.50

Salade Geitenkaas met spek en appeltjes

21.50

Salade scampi “Laet het smaken”

24.50

Croque monsieur met huisbereide beenhesp De Laet

8.00

Croque madame spiegelei

8.50

Verloren brood, Pain Perdu

8.50

Vraag naar onze gewone kaart voor nog meer lekkere gerechtjes

Grootmoeders verwenning

van 8u tot 17u

Wafel met suiker

5.30

Wafel met slagroom

6.10

Wafel “Laet het smaken”
(vanille-ijs, slagroom en chocoladesaus)

7.20

Pannenkoek natuur
(Pannenkoeken vanaf 12u te verkrijgen)

4.60

Pannenkoek met suiker
kinnekessuiker, kandijsuiker, siroop of confituur

5.00

Pannenkoek met vanille-ijs

5.80

Croque monsieur met huisbereide beenhesp De Laet

8.00

Croque madame spiegelei

8.50

Klassiek pateeke of taartje

8.00

Dame blanche

8.50

Wafelenbak
GRATIS WAFEL
bij elke koffie of thee
iedere namiddag van 15u tot 17u

15u tot 17u

Oma’s Ontbijt

8u tot 11u

Elke dag geniet U tussen 8u en 11u van een heerlijk ontbijt.
Uiteraard is de variatie samengesteld met allerlei huisbereide lekkernijen uit
onze beenhouwerij. Aangevuld met diverse broodsoorten, yoghurt, Franse
kaas, granen glaasje fruitsap en één koffie of thee.









glaasje sinaasappelsap
verschillende pistolets en gesneden hoevebrood
de beste keuze charcuterie en salades uit eigen werkhuis
wisselend assortiment Franse kaas
yoghurt, granen, zaden en gedroogd fruit
zoet beleg confituur en choco
één koffie of thee
een mini croissant

Ontbijtformule

14.50

Kinderen tot 8 jaar

9.00

Extra spiegelei of omelet of spek

2.00

Hebt U iets te vieren? Vraag naar een glaasje bubbels bij je ontbijt…

Sfeervolle Bistro
met vlees uit eigen atelier

