
OM TE DELEN
Heerl i jk gepresenteerd in een kommetje om in het midden

van de tafel te zetten zo kan ieder wat lekkers proeven
(reken één gerechtje per persoon)

€ 8,5BORDJE COPPA

€ 6KOMMETJE “FELIXKE”
kruidig gedroogd worst je “Fel ixke”,
genoemd naar onze zoon Fel ix

MINI KROKETJES MET GANDAHAM

€ 8

f i jn doorregen spieringnek van ons lokaal Piétrain varken

AMBACHTELIJKE RUNDSBITTERBALLEN

€ 8

sappig krokant afgebakken en gelakt met een zoete
huismarinade

SPARERIBS UIT HET VUISTJE € 8

KONINGSBALLEN (STIERENKLOTEN)
puur gepresenteerd met look en petersel ie

€ 8

met veel f ierheid bereid en met een geheime kruidenmix
TRAAG GEGAARD BUIKSPEK DE LAET € 8

BORDJE PASTRAMI € 8,5

gedroogd in de kelders van onze Bistro

puur Belgische rundvlees geri jpt en gezouten in ons atel ier



€ 22

€ 18RUNDSCARPACCIO “ATELIER DE LAET”

VOORGERECHT

TOMATENSOEP
f i jne soep met verse tomaatjes afgewerkt met room

vraag ernaar

met gekarameliseerde appelt jes

SOEP VAN VANDAAG

SALADE GEITENKAAS 

SALADE SCAMPI
'LAET HET SMAKEN'

met spek en appelt jes

ZWARTE BEULING UIT ONZE
BEENHOUWERIJ

SALADES

€ 16

€ 18SCAMPI’S ‘LAET HET SMAKEN’

DUO VAN AMBACHTELIJKE
KROKETJES

met hoevebrood

met een keuze uit
kalfszwezerik, varkenswangetje, kaas en garnaal(+€1)

€ 8

€ 8

€ 17

€ 23

Kwaliteitsvlees  bij elke hap

Traditioneel familierecept

Echte aanrader!



HOOFDGERECHT

€ 24

SPAGHETTI BOLOGNAISE

€ 25

€ 23

€ 28

€ 24

€ 34

Vanaf 6 personen vragen wij om uw keuze te beperken tot 3 gerechten. Waarvoor dank.

€ 19

SPARERIBS
gelakt met honingmarinade en fr iet jes

KONINGIN FABIOLA HAPJE                        
met boterkoekje en fr iet jes 

KALFSLEVER KLASSIEK
gebakken met ajuin, appel en krielaardappelen

TYPISCH VLAAMS
STOOFVLEES FRIET
met gemengde sla

PAARDENFILET
extra mals met wit loofsalade en fr iet jes

€ 3

SAUZEN
pepersaus, champignonsaus, béarnaise, vleesjus

BIEFSTUK-FRIET
Belgisch kwali teitsvlees uit  onze slageri j  met salade 

ENTRECOTE BELGISCH WIT-BLAUW 
met gemengde salade 

€ 39

€ 25

€ 26

VERSE STEAK TARTAAR
huisbereid met basi l icum, rode ui,  sla en fr iet jes

VARKENSHAMMETJE
met wortelen en krielaardappelen

uiteraard met gehakt uit onze slagerij

Zeer uniek recept, echte aanrader

Specialiteit
van De Laet!

voor grote eters



COUPE ADVOCAAT € 9,5

DAME BLANCHE € 9,5

DESSERT

Echte  k lass ieke r

DE KLEIN MANNEN

€ 11

€ 11

€ 7,5

€ 10

€ 6KINDERIJSJE MET DISCOBALLEKES

CAFÉ GLACÉ € 9,5

CRÈME BRÛLLÉE € 9

CHOCOLADEDESSERT
“LAET HET SMAKEN”

€ 9

COUPE VANILLE € 9

TOMATENSOEP MET BALLETJES

met kippenchipolata

vol-au-vent met fr iet jes

KINDERSPAGHETTI BOLOGNAISE

KINDERWORSTJE MET WORTELSTOEMP

PRINSEN- EN PRINSESSENHAPJE

uit onze slageri j


