
De allergenenkaart is beschikbaar op aanvraag. De samenstelling van de gerechten kan wijzigen.

SEIZOENSSUGGESTIES

Aspergevelouté met verfijnde garnituur van de chef     16,80

Asperges op Vlaamse wijze     21,90

Rundscarpaccio, olijfolie extra vierge, parmezaan, rucola, 
geroosterde pijnboompitten     22,00

Asperges op Vlaamse wijze, kasteelaardappelen     29,90

Pluma Iberico, fijne ratatouille, patatas bravas, gerookte paprikaboter     32,50

Sint-Jakobsvruchten met gebakken asperges, lamsoor, gezouten algenboter, 
kasteelaardappelen, dragon olie       38,50

Taartje van rabarbercrumble, mascarpone-ijs    13,50

FINGERFOOD

Pizzetta van de chef (veggie mogelijk)  15,90

Vleeskroketjes, Tierenteyn mosterd (5st.) 15,90

Crispy baby calamares, tartaar 15,90



VOORGERECHTEN

Gerookte zalm
Zacht gerookte zalm, ui, peterselie, toast    22,90

Rundstartaar
Piemontese rundstartaar    24,50

Burrata
Burrata, salsa van gekleurde tomaatjes, focaccia    21,50

Kalfszwezerik 
Krokant gebakken kalfszwezerik, groene groentjes, arancini van spinazie risotto,

mousseline met tuinkruiden    27,90

Garnaalkroketten
Klassieke garnaalkroketten, gefruite peterselie, cocktailsaus met Rodenbach    22,00

SALADES

Salade RAS
Gamba à la plancha, kort gebakken Sint-Jakobsvrucht, gerookte zalm,

krokant gebakken tongreepje, basilicum/limoendip   34,50

Tomaat garnaal
Gepelde Belgische tomaat, Oostendse grijze garnalen, kropsla, mayonaise   24,80 / 32,00

Rundstagliata
Tagliata di manzo, Italiaans slaatje, tomaat, geschaafde parmezaan    29,80

Oosterse kip
Gemarineerde kipreepjes (of tofu), knapperige groenten, edamame, sesam, koriander, 

yuzu vinaigrette, curry/kokosdip    24,90

Salade Niçoise
Kort gegrilde tonijn, tomaat, ansjovis, fijne groene boontjes, hard gekookt ei, 

aardappeltjes in de schil   29,80

(vegetarisch mogelijk)



HOOFDGERECHTEN

Zeetong 3/1

Gebakken zeetong, waterkers, tartaar, aardappelpuree of frietjes   42,90

Kreeft

Verse linguine met gebakken kreeftenstukjes, geroosterde paprika,

gekonfijte look, pittige tomatensaus   1/2  35,00 - 1/1  63,60

Tonijn

Tataki van tonijn, gewokte krokante groenten, wakamé, groentedashi       34,00

Zeebaars

Op vel gebakken zeebaars, risotto ‘alla paella’, schuimige bisque, rouille, pane carasau   29,50

Rigatoni

Rigatoni, tomatensaus, baslicum, burrata, crunch van pistachenootjes       26,90

Lamsfilet

Rosé gebakken lamsfilet met tuinkruidenkorst, gesauteerde groene groenten, vijg,

lamsjus met tijm, geroosterde aardappel       42,00

Filet pur *

Gebroken zwarte peperroomsaus / béarnaise, gemengd slaatje    45,80

Rundstartaar *

Klassieke Piemontese rundstartaar, fris slaatje   31,50

Mechelse koekoek & kalfszwezerik *

Verfijnde vol-au-vent van Mechelse koekoek, champignons en kalfszwezerik   35,60

* Keuze uit frietjes, kroketten of oven geroosterde aardappelen
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DESSERT

Sabayon

Sabayon met Marsala, bolletje vanille-ijs   14,50

Crème brûlée 

Klassieke vanille crème brûlée   12,50

Pavlova 

Meringue, vanilleroom, rood fruit, coulis   15,00

(Mini) Dame Blanche

Vanille-ijs, warme chocoladesaus, slagroom   9,00 / 12,80

Dessert RAS

Mini crème brûlée, pavlova, chocolade mousse   13,50


