
NIEUW MENU
RESTAURANT APRAZIVEL 040-3045555

MENU AFHAAL OF BEZORGEN, TAKE AWAY OR DELIVERY 
(bij minimale besteding van 50 euro gratis fles huiswijn (rood, wit of rose), with a 

minimum spend of 50 euro you receive a free bottle of house wine red/white/rose)

Extra fles wijn € 7, extra bottle of wine € 7.

DINER

KEUZEMENU 2 GANGEN, CHOICE MENU 2 COURSES
2 GANGEN BEREKENT VOOR- EN HOOFDGERECHT OF HOOFD- EN NAGERECHT, CHOICE 

BETWEEN STARTER/MAIN OR MAIN/DESSERT

VOORGERECHTEN, STARTERS

- Carpaccio van rund met truffel en rucola, beef carpaccio

- Rosbief van tonijn met zoetzure groenten en aoili, tuna roast with aioli and 

sweet & sour veggies

- Garnalen in knoflookolie, gambas in garlic oil

- Gerookte zwaardvis met cous-cous en aoili crème, smoked swordfish

- Steak tartaar, steak tartare

- Roulleaux van parelhoen en Waldorfsalade, guinea fowl with Waldorf salad

HOOFDGERECHTEN, MAIN

- Iberico spare-ribs (boneless) met aioli

- Gekonfijte eendenbout met truffel crème, duck confit with truffle

- Heilbot met saus van kerrie beurre blanc, halibut with curry sauce

- Pasta met truffel en paddenstoelen, pasta with tuffle and mushrooms

- Pasta met knoflookolie en grote gamba’s, with gambas and garlic oil

- Stoofpotje van rund met aceto, zongedroogde tomaat en prei, beef stew with 

aceto, sundried tomato and leek 

DESSERTS

- Tiramisu met Macha thee en ananas, with Macha tea and pineapple

- Cheesecake met aardbeien, with strawberries

- Chocolade mousse met brownie

Prijs voorgerecht/hoofdgerecht of hoofdgerecht/dessert naar keuze 25 euro pp, rate 

starter/main or main/dessert 25 euro pp

VOORGERECHT/STARTER: € 10

HOOFDGERECHT/MAIN: € 15

NAGERECHT/DESSERT: € 10 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met groenten garnituur en risotto, all main 

courses are served with mixed vegetables and risotto.

BIJGERECHTEN, SIDE DISHES

- Frites, huisgemaakt met mayonaise, home made fries 4

- Mixed salade 4

- Portie 6 asperges 10

SOEPEN, SOUP

- Kreeftensoep, lobster 15

- Kokos limoen met gamba, coconut lime with gamba 12

- Gazpacho 10

Bij een minimale besteding van 50 euro gratis fles huiswijn, with a minimum spend of 

50 euro you receive a free bottle of house wine

Extra fles wijn € 7, extra bottle of wine € 7

040-3045555

Allergieën?? Laat het ons weten!!  Allergies?? please let us know!!


