
DE BESTE INGREDIËNTEN 
VOOR EEN WARME, 
CULINAIRE HERFST! 
Beste gast,

Wat fijn dat je deze zomer uit je schelp kon en de weg terugvond naar je 
favoriete restaurantketen. De zomerzon liet ons dit jaar misschien wat op 
onze honger zitten, maar Lunch Garden jou gelukkig niet! Zo kon je deze 
vakantieperiode naar goede gewoonte naar hartelust genieten van onze 
Zeeuwse mosselen à volonté. Een zeer gesmaakte actie waarbij er maar 
liefst 350 000 dampende mosselpotten werden leeggesmikkeld. Heb jij 
ook zo genoten van ons jaarlijks mosselfestijn?

De kids zitten ondertussen alweer een poos flink achter de schoolbanken met een 
vrolijke Capri-Sun lunchbox in hun rugzakje; en samen met hun eerste schooldagen 
kondigt een nieuw seizoen zich aan. Het seizoen waarop de natuur zich – zowel op 
als buiten je bord - van haar lekkerste en meest kleurrijke kant laat zien. 

Wat mag je verwachten dit seizoen? Een uitgebreid verwenontbijt, een aperoplankje 
met een lokaal biertje erbij, voordelige herfstmenu’s, gevarieerde maaltijdsalades, 
gezellige wildstoofpotjes, kwalitatieve producten van lokale partners, 
hartverwarmende solidariteitsacties ... In onze restaurants vind je alle ingrediënten 
terug voor een warme, culinaire herfst! 

Onze huischef Albert Verdeyen deelt bovendien de bereiding van zijn favoriete 
wildstoofpotje met jou zodat jij ook thuis van de meest ‘wilde’ suggesties kan genieten. 
Toch geen tijd om achter het fornuis te wachten tot je stoofpotje is uitgeprutteld? 
Win je liever aan kwalitijd met man en kids door niet zelf uren aan de slag te gaan 
in de keuken? Ontdek dan de oplossingen van onze chefs om jouw favoriete Lunch 
Garden kost bij jou te krijgen. Zo hoef jij niet nog naar de winkel op een regenachtige 
baaldag en tover je alsnog voor een prikje een heerlijke wildschotel op tafel.

Welke formule je ook kiest, Lunch Garden is er om jou samen met je gezelschap 
rond tafel te brengen, op élk uur van de dag (zelfs op zondag!), en je zorgeloos te 
laten genieten... want dat verdien je!

Team 
     Lunch Garden

GRATIS

 THE DAILY GARDEN
Verse verhalen 

    vit onze tuinen
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Opmerkingen of vragen? Mail ze naar marketing@lunchgarden.be
Verantwoordelijke uitgever: S. Vanderveken, Olympiadenlaan 2, 1140 Evere. 
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12,-12,-
NAKED BURGERHALVE KIP
+ DESSERT + DRANK*+ DESSERT + DRANK*

MENUMENU

NOVEMBER DECEMBER

OKTOBER

HEERLIJKE VOORUITZICHTEN

NOVEMBER DECEMBER

Vol-au-vent van wild
11/10 - 17/10 & 25/10 - 31/10 Wildstoofpotje 

bereid met Liefmans

6/12-12/12 & 20/12 - 26/12 

Hertenragout
met mosterdsaus

4/10 - 10/10 & 18/10 - 24/10

Hertenstoofpotje 
bereid met Lotus Biscoff Speculoos©

8/11 - 14/11 & 22/11 - 28/11

4/10 - 28/10 29/10-5/12 6/12- 3/01

Everzwijnragout 
bereid met La Chouffe

1/11 - 7/11 & 15/11 - 21/11 & 29/11-5/12

Spareribs 
À VOLONTÉ VR, ZA & ZO

Scampi's
À VOLONTÉ VR, ZA & ZO

 

Benieuwd naar ons volledig menu van de maand? Neem een kijkje op www.lunchgarden.be of scan de QR-code in het restaurant. 
Prijzen en aanbod zijn onder voorbehoud van wijzigingen en kunnen afwijken in onze snelweg- en ziekenhuisrestaurants.

*Dessert tot € 2,30 & koude drank, behalve flesjes van 50 cl, innocent© en alcoholische drank in fles.
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BENIEUWD NAAR HET VOLLEDIGE MENU DAT IK DEZE MAAND UIT MIJN KOKSHOED HEB GETOVERD? 
GEEF JE OGEN DE KOST OP WWW.LUNCHGARDEN.BE

EVERZWIJNRAGOUT 
BEREID MET LA CHOUFFE

Albert Verdeyen is een Brusselse topchef en is sinds jongsaf 
gebeten door de culinaire wereld. Hij draagt de Belgische 
keuken in zijn hart en adviseert Lunch Garden daarom bij de 
samenstelling van zijn menu. Je kon hem deze zomer reeds 
in actie zien in Lunch Garden Nieuwstraat, waar hij met veel 
shwung zijn ‘risotto met scampi’ recept en keukengeheimen 
met jullie kwam delen. Dit seizoen stelt hij graag zijn favoriete 
wildrecept aan jullie voor. 

INGREDIËNTEN 
Voor 4 personen

800 gr stoofvlees van everzwijn
100 gr gerookte spekreepjes
200 gr Parijse champignons
100 gr zilveruitjes
1 flesje La Chouffe blond 33cl
1 gele ui 
30 gr mosterd
1 sneetje oudbakken brood
0,5 l wildfond
30 gr Maïzena
1 takje thijm
1 blaadje laurier
Zout
Peper
4 witloofstronken
100 gr boter

*Deze actie loopt van 29 oktober tot 5 december (of zolang de voorraad strekt). Ontvang je spaarkaart aan de kassa.

AAN DE SLAG
• Fruit de stukjes everzwijn in boter, samen met de gele ui, het takje thijm en het blaadje laurier.
• Blus af met ‘La Chouffe’ bier: Wees gul: hoe meer bier, hoe rijker de saus. 
• Voeg wilfond toe ter hoogte van het vlees
• Laat koken op een zacht vuur
• Voeg het met mosterd besmeerde brood toe aan het stoofpotje
• Schuim regelmatig de oppervlakte van het water af om de bitterheid van het bier te verwijderen
• Kruid af met peper en zout
• Om de saus te binden: verdun de Maïzena met een beetje water, voeg het mengsel toe aan de bereiding en roer         
   zachtjes om om de binding te bevorderen
• Snijd de champignons in kwartjes en bak af in een pan met een klontje boter
• Voeg de gerookte spekreepjes toe aan de champignons, samen met de zilveruitjes
• Zodra het vlees gegaard is (onder druk valt het vlees uit elkaar), voeg de garnituur toe
• Laat het stoofpotje verder opwarmen op een zeer zacht vuur. 
• Kruid bij indien nodig
• Dien je wildstoofpotje op met gekarameliseerde witloofstronken, kroketjes ... en een verfrissend La Chouffe biertje  
   natuurlijk!

Smakelijk!

VAN
ONZE 

RECEPT   
     Chef

Albert

CHOUFFE’ & ONTVANG!
Bij aankoop van 

2 schotels naar keuze & 2 La Chouffe biertjes, 
ontvang je een La Chouffe bierglas 

voor de beste apéromomenten thuis

Chef Albert
Verdeyen
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ONTMOET DE MENSEN 
DIE DANKZIJ JOUW STEUN 
OP EIGEN BENEN STAAN

Wereldwijd hebben heel wat ondernemende mensen niet het kapitaal, de kennis en 
het netwerk om hun producten aan een faire prijs te verkopen. Daar wil ngo Trias 
iets aan veranderen. Dat doen ze door de hindernissen van deze landbouwers en 
ondernemers weg te werken met advies, opleidingen en microkredieten. Bovendien 
kiezen ze er resoluut voor om ondernemers- en boerenorganisaties te ondersteunen 
en hun bondgenoot te zijn in het streven naar een sociaal rechtvaardige wereld. 

GEVEN JULLIE MEE OM HEN?
Doe dan goed en eet zoet! De hele maand oktober vind je chocolade van ETHIQUABLE 
aan de kassa in jouw Lunch Garden terug.  De cacaobonen die hierin zitten verwerkt, 
werden geproduceerd door cacaocoöperaties uit Ecuador en Peru waar Trias mee 
samenwerkt. Per verkochte ETHIQUABLE chocoladereep zal Lunch Garden €1 aan 
Trias doneren. Dankzij jouw steun zullen de producenten hun inkomsten dus zien 
verhogen en kunnen ontsnappen uit de armoede!

FAIRTRADE EN ORGANISCH
De chocolade van ETHIQUABLE is bovendien fairtrade en organisch. Dit betekent dat 
de boeren een vaste minimumprijs en premie voor hun bonen krijgen, dat er geen 
beroep gedaan is op kinderarbeid bij de productie en dat strenge milieunormen 
zijn gevolgd. Trias zet bovendien samen met de boerenorganisaties in op 
dynamische bosbouw. Hierbij wordt de natuurlijke diversiteit van gewassen en de 
bodemrijkdom gestimuleerd. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen 
de klimaatopwarming én zorgt voor een betere kwaliteit en opbrengst van de cacao. 

Regina Nakayenga is zo’n onderneemster waar Trias zich voor inzet. Met 
haar bedrijfje RENA Beverages brengt ze natuurlijke voedingsmiddelen op 
basis van hibiscus op de Oegandese markt. 

Heerlijk eerlijke chocolade dus ... en dat proef je!

“Trias heeft mij enorm geholpen met het verder professionaliseren van mijn 
zaak. Zo kon ik via hen verschillende bedrijfsopleidingen volgen, kwam ik in 
contact met andere ondernemers en kreeg ik ondersteuning bij het uitwerken 
van een goed businessplan. Ondertussen droom ik er zelfs van om mijn 
producten in elk Oegandees huishouden te zien.” 

4,80
PER VERKOCHTE 
REEP DONEREN 
WE 1 EURO AAN

TRIAS
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Terug van weggeweest

Santé!

VERWENONTBIJT À VOLONTÉ
Volg de geur van verse koffie naar één van onderstaande adressen. Je vindt er op zon- en 
feestdagen van 8u30 tot 10u30 opnieuw een uitgebreid buffet met een overvloed aan vers 
afgebakken broodjes en smakelijke koffiekoeken en donuts, spek en kakelverse eitjes, 
zoet en zout beleg, fruitsalade, ontbijtgranen, yoghurt, verrines, fruitsap, koffie, bubbels 
en zoveel meer!

Voor €14,99 geniet je à volonté van dit verwenontbijt. Je kids smullen naar hartelust mee 
aan de smakelijke prijs van €6,99. 

De ideale activiteit voor een feestelijke gelegenheid onder vrienden of gewoon als luilekker 
uitje met het gezin op een kalme zon- of feestdag.  

Volg de geur van verse koffie naar één van onze verwenontbijtadressen 

Oostakker
Kuringen
Turnhout
Brugge B-Park
Olen
Webbekom
Lier

Kortijk-Noord
Ninove

Schoten
Zemst

St. Denijs Westrem
Wilrijk

EEN WARME 
TEA-TIME

NIEUW

3,30

Het sneeuwt al bij Lunch Garden deze maand oktober! Kom je lekker verwarmen 
met onze oliebollen. Dat zijn warme, luchtige deegballetjes in een knisperend 
krokant jasje met een (sneeuw)laagje poedersuiker; een warme traktatie net als 
op de kermis! Ze zijn iedere dag beschikbaar van 14u30 tot 17u aan het seasons 
lover buffet. Volg de rode ‘fastlane’ aanduidingen op de vloer voor de snelste 
weg naar het seizoensbuffet en ... vraag ze eventueel in TAKEOUT om punten te 
scoren bij de thuisblijvers?!

Liever zin in een ander zoetje? Van huisgemaakte mousses tot fruittaartjes en 
Berlijnse bollen tot chocoladen traktaties, er is voor iedereen onzettend veel 
lekkers te vinden in onze patisserietoog. Hij wordt regelmatig aangevuld met 
nieuwe zoetigheden. Houd hem of onze ‘zoete gelukjes’ kaart dus zeker in het 
oog!

  

PROMO - Kies een warme drank naar keuze bij je 
oliebollen, dan betaal je maar 1,25 voor jouw opkikkertje
  

FEESTKALENDER
Maandag 1 november 2021, Allerheiligen

Donderdag 11 november 2021, Wapenstilstand
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Santé!

VERWENONTBIJT À VOLONTÉ
Volg de geur van verse koffie naar één van onze verwenontbijtadressen 

– KWALITATIEVE SALADES
OMDAT JIJ HET VERDIENT!

Tom & Della’s Garden wil zijn gasten kwalitatieve pauzes aanbieden met de beste 
ingrediënten. De meeste natuurlijke ingrediënten, zonder toevoegingen. Goed eten. Echt 
eten, door en voor echte mensen. Want Tom en Della bestaan echt, al is ‘Della’ natuurlijk 
een koosnaampje. Van wie precies, daar blijven ze bij Tom & Della’s discreet over. 

Tom & Della’s Garden zijn premium producten. Handbereid door Tom en zijn collega’s. 
Liefdevol met de hand gemaakt, lekker, gezond en puur. Omdat jij dat verdient!

Wist je dat …de Luikse salade bereid is met Breydelspek ; 
een hoogwaardig artisanaal product van eigen bodem?

Wist je dat ...de recepten van Tom & Della’s 
de seizoenen volgen? Houd dus zeker 
het saladebuffet in het oog voor originele 
eindejaarsrecepten met wild.

Wist je dat ...de vis die geselecteerd wordt voor de 
recepten van Tom & Della’s MSC-gelabeld is en 
afkomstig van duurzame visvangst?

11, 99 2 broodjes 
of frieten 
inbegrepen

APERO'CLOCK
Het aperitiefmoment is er hoofdzakelijk ééntje van samen delen en 
samen gezellig genieten. Een verfrissende cock- of mocktail, een 
glaasje wijn, een parelend biertje en wat kleine hapjes om te delen; 
de perfecte manier om de eetlust op te wekken, de tongen los te 
krijgen en het wachten op de laatkomers te verzachten.

Tijdens de maanden oktober en november vind je voor de beste 
aperomomenten een bordje vol Ardeense lekkernijen terug aan het 
buffet:  Gerookte Ardeense ham, Ardeense pate, schijfjes witte pens, 
Maredsous© kaas, gekonfijte uien, appelkappertjes en mosterd.

PROMO - Kies er voor 2€ extra een lokaal 
biertje naar keuze* bij. 

Lunch Garden stelt jou dit eindejaar de Tripel d’Anvers voor: een 
bier boordevol goesting! Laat je verrassen door de lichtzoete smaak 
van de eerste slok, de frisse, sprankelende toetsen, de kruidige 
aroma’s met subtiele hints van sinaasappelschil en koriander en de 
volmondige afdronk. Met haar 8% alcohol mag Tripel d’Anvers zich 
een sterk blond bier noemen, maar diep vanbinnen is ze door de 
lichtzoete en kruidige smaken wel lekker zacht. Met andere woorden, 
een echte Belgische tripel: Brutaal en uitbundig, maar met een zeer 
groot hart.

*Keuze uit alle bieren op fles
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LUNCH GARDEN EN TIEN BELGISCHE TOPMERKEN SLUITEN EEN PACT
Wij bij Lunch Garden selecteren dagelijks met veel zorg en passie de beste 
ingrediënten en producten voor onze recepten en formules; en als het kan dan 
kiezen we voor lokaal met producten en partners van dicht bij ons. In dit idee 
stelt Lunch Garden een co-branding charter op en sluit een pact samen met tien 
andere Belgische merken. Samen willen we mekaars troeven nog versterken 
en de wijzigende trends op de voet opvolgen om hier als team gepast op in te 
spelen. 

De Belgische merken die samen met ons een pact aangaan en zich engageren 
om de krachten te bundelen met het oog op de toekomst zijn: 

Het opzet van de co-branding is om expertise en kennis met mekaar te delen 
en om gezamenlijk te innoveren en in te zetten op duurzaamheid. Samen 
brengen de elf topmerken de continue wijzigingen in de maatschappij in kaart 
om in te spelen op de behoeften van morgen. 

De merken versterken mekaars imago, zowel wat betreft de hoogkwalitatieve 
producten als de verleende service. Om zo een betere customer experience te 
creëren, zowel op vlak van kwaliteit als van waarden en tewerkstelling.  
Het DNA van de betreffende merken vloeit in mekaar en is opgebouwd rond de 
volgende belangrijke waarden die met het tekenen van dit charter extra kracht 
worden bijgezet: 

RESPECT
we omarmen allemaal een divers en inclusief team dat op een gezonde dosis 
respect kan rekenen vanuit het management 

ONDERNEMERSCHAP
we go the extra mile, voor ons merk, team én onze klanten

KWALITEIT
iedereen draagt zijn steentje bij

TEAMWORK 
alleen samen bereiken we de beste resultaten en dat kan het best door ook 
plezier te scheppen in het werk 

ENGAGEMENT
 met het gewenste engagement gaan we nog net een stap verder. Door dit charter 
te ondertekenen, engageren alle Belgische topmerken er zich toe om aan de hand 
van deze gedeelde waarden, mekaar te inspireren en uit te dagen om nog net 
een stap verder te gaan dan voorzien en zo een grotere consumer loyalty op te 
bouwen met een nog gemotiveerder en trouwer team. 
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21 restaurants bieden levering aan tot 
aan jouw voordeur. Vul je adres in op 
www.deliveroo.be om te zien of jouw 

zone wordt bediend.

Spring binnen in één van de 
restaurants in jouw buurt. Onze 

chefs geven je bestelling mee in een 
duurzame meeneemverpakking.

Heb je liever dat je meeneemmaaltijd 
op een geschikt moment klaarstaat 

voor afhaling? Bestel via onze app en 
‘skip the line’ eens ter plaatse.

Kies uit 5 verschillende gekoelde 
traiteurschotels voor het ganse 

gezin. Gewoon thuis even opwarmen, 
opdienen en klaar is kees! 

HOE KUN JE THUIS VAN 
LUNCH GARDEN GENIETEN?

LUNCH GARDEN ZKT.
SMAAKMAKERS & VERWELKOMERS
BEN JIJ HET GEHEIME INGREDIËNT DAT ELKE MAALTIJD 
BIJZONDER MAAKT? 
Jij leidt je team, neemt initatief en bent betrouwbaar. 
Jij krijgt bij Lunch Garden een starterspremie van 1000 euro*,
een goede verloning, een vast contract en kansen om te groeien. 
Bovendien bieden we jou een evenwichtig weekendpakket aan.   
 
Ben jij de TEAMLEADER die we zoeken? 
Neem contact op met Bastien Pieters op 0499/923.822  of via bastien.pieters@
lunchgarden.be 

Neem een kijkje op www.lunchgarden.be/nl/jobs
*vraag naar onze voorwaarden
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OPLOSSING

Sudoku



RECYCLEER ME!

BRASSERIE
Gegratineerde witloofrolletjes  
tarwe, (rogge), (schelp- en schaaldieren), (eieren), (arachide)
(vis), (pinda’s), soja, melk, (noten), (mosterd), (sesam), 
(selder),(weekdieren), sulfiet E-228, (lupine), varkensvlees 

Luikse balletjes  
tarwe, rogge, (schelp- en schaaldieren), eieren, (vis), melk, 
(selder), mosterd, varkensvlees

Balletjes met tomatensaus 
tarwe, rogge, (pinda’s), soja, melk, (noten), selder, varkensvlees

Mosselen natuur  
schelp- en schaaldieren, (vis), soja, selder, weekdieren

Mosselen met look  
tarwe, schelp- en schaaldieren, (vis), (pinda’s), soja, melk, 
(noten), selder, weekdieren

Mosselen met witte wijn  
schelp- en schaaldieren, (vis), soja, selder, weekdieren, alcohol

Tartaarsaus  
(gluten), (schelp- en schaaldieren), eieren, (vis), (soja), (melk), ( 
selder), mosterd, (sesam)

Fish & chips  
tarwe, eieren, vis, melk, selder, mosterd, (weekdieren)

Spaghetti bolognaise met kaas  
tarwe, (schelp- en schaaldieren), eieren, (vis), soja, melk, 
selder, (mosterd), varkensvlees

Zeesteak  
tarwe, (schelp- en schaaldieren), eieren, vis, (soja), (melk), 
(selder), mosterd, (sesam) 

Vidékoekje 
tarwe, rogge, melk

Vol-au-vent met koekje 
tarwe, rogge, (pinda’s), soja, melk, (noten), selder

GRILL
Gegrilde kipfilet  
(gluten), soja, (selder)

Rumsteak 
(gluten), soja, (selder)

Tussenrib 
(selder)

Naked Angus burger 
tarwe, eieren, (soja), (selder), (mosterd), varkensvleest

Vleesjus 
tarwe, soja, sulfiet E 220 - E 228, (varkensvlees)

Pepersaus 
tarwe, (pinda’s), soja, melk, (noten)

Champignonsaus 
tarwe, (pinda’s), melk, (noten)

Béarnaisesaus 
eieren, soja, melk, selder, mosterd

Bourgy saus (Total) 
eieren, (mosterd)

VEGETARISCH
Ravioli met champignonvulling en roomsaus 

tarwe, (schelp- en schaaldieren), (eieren), (vis), soja, melk, 
(noten), selder, (sesam), (weekdieren)

Penne met gegrilde groenten

tarwe, (eieren), (pinda’s), (soja), melk, (noten), (selder) 

Loempia met groenten

tarwe, (schelp-en schaaldieren), (vis), (soja), (melk), selder, 
sesam

Samosa’s 

tarwe

Lasagne 

gluten, schelp- en schaaldieren, eieren, vis, pinda’s, soja, melk, 
noten, selder, mosterd, sesam, sulfiet E 220 - E 228, lupine, 
weekdieren

Zoetzure saus

tarwe, eieren, soja, melk, mosterd

ZETMELEN
Aardappelpuree 
(tarwe), (eieren), melk, sulfiet E 220 - E 228

Frieten 
(tarwe), (eieren), vis, (melk) 

Krielaardappelen 
(tarwe), (eieren), (melk)

Kroketten 
tarwe, (eieren), vis, (melk)

Penne 
tarwe, eieren 

Rijst 
(tarwe), (eieren), (melk)

Spaghetti 
tarwe, eieren

SALADES
Griekse pastasla met gerookte zalm en dille 

tarwe, eieren, vis, soja, melk, selder, mosterd 

Scampi & soba noedelsla 

tarwe, schelp- en schaaldieren, eieren, vis, soja, sesam, sulfiet 
E 220 - E 228

Geitenkaassalade met kruiden 

tarwe, schelp-en schaaldieren, eieren, vis, pinda’s, soja, melk, 
noten, selder, mosterd, sesam, sulfiet E 220 - E 228, lupine, 
weekdieren

Klassieke caesarsalade met gegrilde kip en 
gepocheerd ei 

tarwe, eieren, vis, soja, melk, selder, mosterd, sesam 

Kleine salade juli 
tarwe, eieren, melk, (selder), mosterd, (soja)

ONTBIJT
Botercup 
melk

Assortiment broodjes, piccolo wit 
tarwe, (eieren), (soja), melk, (noten), sesam, (lupine)

Maredsous dubbele room  
melk

Chocoladebroodje 
tarwe, eieren, soja, melk, noten, (sesam)

Croissant 
tarwe, eieren, melk, (noten), (sesam)

Hesp 
(tarwe), (eieren), (soja), melk, (selder), (mosterd), varkensvlees

Honing 
/

Jonge goudakaas 
melk

Kalkoengebraad 
(tarwe), (eieren), (soja), (melk), (selder), (mosterd)

Kalkoensalami 
(tarwe), (eieren), (soja), (melk), (selder), (mosterd), varkensvlees

Kwatta choco 
soja, melk, noten

Mini donut 
tarwe, soja, melk, noten

Mini mix koffiekoeken 
tarwe, eieren, soja, melk, (noten), (sesam)

Mix confituur 
(tarwe)

Mozzarellaparels 
melk

Ronde rozijnenkoek 
melk

Speculoospasta 
tarwe, soja

Vleeswaren 
tarwe, (eieren), vis, soja, melk, (selder), mosterd

Warm ontbijt 
(tarwe), eieren, (soja), (melk), (noten), (selder), (mosterd), (lupine), 
varkensvlees

Yoghurt  
melk

DESSERTEN
Calippo 
melk

Carte d’or Aardbei, Stratciatella, Koffie, Vanille 
melk

Carte d’or Banaan 
tarwe, melk, (noten)

Carte d’or Donkere chocolade 
tarwe, eieren, melk, hazelnoten

Carte d’or Pistache 
melk, pistachenoten

Coupe Stratciatella 
(gluten), (eieren), soja, melk, hazelnoten

Coupe chocolade hazelnoot 
(gluten), eieren, soja, melk, noten

Coupe Kers Spagnola 
(gluten), (eieren), (soja), melk, (noten), sulfiet

Coupe Dame Blanche 
(gluten), eieren, soja, melk, (noten)

Chocomousse 
(gluten), (eieren), soja, melk, (noten)

Coupe Brésilienne, Coupe Brésilienne 
tarwe, (eieren), soja, melk, (pistache, hazelnoten)

Coupe Dame Noire 
tarwe, eieren, soja, melk, (hazelnoten, pistache)

Pannenkoek 
tarwe, eieren, soja, melk, (noten), (pistache, hazelnoten)

Wafel 
tarwe, eieren, soja, melk, (sulfiet E 220 - E 228)

Flan Karamel 
eieren, (soja), melk 

Raket 
(melk)

Rijstpap 
melk

Rijstpap met kersen 
melk

Appelcake 
tarwe (rogge, gerst, haver, spelt, khorasan), eieren, melk 

Bavarois framboos 
tarwe (rogge, gerst, haver, spelt), eieren, soja, melk, (amandelen, 
hazel-, wal-, pistache-, macadamianoten) 

Berlijnse bol 
tarwe (rogge, gerst, haver, spelt), eieren, melk

Brownie 
tarwe, (rogge, gerst, haver), eieren, soja, melk, (amandelen, 
hazel-, wal-, pistache- , macadamianoten) 

Citroenflambé 
tarwe, (rogge, gerst, haver, spelt), eieren, soja, melk, (amandelen, 
hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, 
pistache-, macadamianoten), (weekdieren) 

Spie framboos 
tarwe (rogge, gerst, haver, spelt), eieren, soja, melk, (amandelen, 
hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, 
pistache-, macadamianoten) 

Eclair 
tarwe, (rogge, gerst, haver, spelt), eieren, soja, melk, (amandelen, 
hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, 
pistache-, macadamianoten)  

Flan brésilienne 
tarwe, (rogge, gerst, haver), eieren, soja, melk,  
hazelnoten, (amandelen, walnoten, pistachenoten, 
macadamianoten) 

Meringue  
tarwe, (rogge, gerst, haver), eieren, soja, melk,  
(amandelen, hazelnoten, walnoten, pistachenoten, 
macadamianoten) 

Miserable 
tarwe, eieren(soja), melk, noten, (sesam) 

Passievrucht 
tarwe, (rogge, gerst, haver), eieren, soja, melk, (amandelen, 
hazelnoten, walnoten, pistachenoten, macadamianoten)

Rijsttaart 
tarwe, (rogge, gerst, haver), eieren, (soja), melk, (amandelen, 
hazelnoten, walnoten, pistachenoten, macadamianoten) 

Assortiment kerstgebak 
tarwe, (rogge, gerst, haver), eieren, (soja), melk, (amandelen, 
hazelnoten, walnoten, pistachenoten, macadamianoten)

Zwarte woud 
tarwe, (rogge, gerst, haver), eieren, (soja), melk, amandelen 
(hazelnoten, walnoten, pistachenoten, macadamianoten) 

Chocoladetaartje 
tarwe, eieren, soja, melk

Zwarte woud 
tarwe (rogge), eieren, (soja), melk, (amandelen)

Oliebollen, appelbeignets 
tarwe (rogge), eieren, (soja), melk, (amandelen)

CONDIMENTEN
Cocktailsaus 
eieren, mosterd

Ketchup 
selder, alcohol

Mayonaise 
eieren, mosterd

GROENTEN
Appelmoes  
gluten

Bistro mengeling 
tarwe, eieren, melk, selder, mosterd

Bloemkoolroosjes 
tarwe, eieren, melk, selder, mosterd

Duo van wortelen, , erwtjes, kruidenglacering 
voor groenten, roomsaus bij groenten, spinazie, 
spruitjes, Vlaamse mengeling 
tarwe, eieren, melk, selder, mosterd

Prei met room 
eieren, melk

Rode kool met appeltjes 
/

Witloof 
(gluten), (melk), (selder)

SOEPEN
Broccoliroomsoep  
(gluten), soja, melk, selder

Erwtensoep 
melk, selder

Kervelsoep 
gluten, soja, selder 

Kippenroomsoep 
eieren, soja, melk, selder

Normandische vissoep 
tarwe, schelp- en schaaldieren, vis, soja, melk, selder, sulfiet 
E220 – E228, weekdieren

Tomatensoep met balletjes 
tarwe, soja, melk, selder

Witloofroomsoep 
tarwe, eieren, melk, mosterd, varkensvlees

VISSUGGESTIES
Zeebrasem met mousselinesaus 
tarwe, gerst, vis, (pinda’s), melk, (noten), (selder)

Fish & chips 
tarwe, eieren, vis, melk, selder, mosterd, (weekdieren)

Normandische tongrolletjes  
tarwe, vis, (pinda’s), soja, melk, (noten), sulfiet E220 – E228, 
alcohol

Kabeljauw met pompoenstoofpot 
gluten, schelp- en schaaldieren, eieren, vis, pinda’s, soja, melk, 
noten, selder, mosterd, sesam, sulfiet E220 – E228, lupine, 
weekdieren

Kabeljauw in't groen 
tarwe, vis, melk, sulfiet E220 – E228, alcohol

Vispannetje  
gluten, schelp- en schaaldieren, eieren, vis, soja, melk, selder, 
(sulfiet E 220 - E 228) 

Scampi diabolique  
(tarwe, rogge, gerst, haver, spelt, khorasan tarwe), (schelp- 
en schaaldieren), (eieren), (vis), (pinda’s), (soja), melk, 
(amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, 
paranoten, pistachenoten, macadamianoten), (selder), 
(mosterd), (sesam), (weekdieren)

Zalm met bearnaise saus 
tarwe, vis, (pinda’s), soja, melk, (noten), (selder), sulfiet

Zeebrasem met witloofsaus 
schelp- en schaaldieren, vis, soja, melk, selder, sulfiet E220 – 
E228, weekdieren

VLEESSUGGESTIES
Halve kip 
(tarwe), (soja), (melk), (selder), (mosterd), (sesam)

Savooikoolstoemp met spek 
melk, (selder), varkensvlees 

Everzwijnragout bereid met La Chouffe bier 
tarwe, eieren, melk, selder, sulfiet E220 – E228, alcohol, 
varkensvlees

Hertenragout met champignonsaus  
gluten, (schelp- en schaaldieren), eieren, (vis), (soja), melk, 
selder, (mosterd), sulfiet E220 – E228, alcohol, varkensvlees

Hertenragout met mosterdsaus  
tarwe, (schelp- en schaaldieren), eieren, (vis), (soja), melk, 
(selder), mosterd, sulfiet E220 – E228, varkensvlees

Hertenragout bereid met Lotus speculoos  
gluten, schelp- en schaaldieren, eieren, vis, pinda’s, soja, melk, 
noten, selder, mosterd, sesam, sulfiet E220 – E228, lupine, 
weekdieren, alcohol, varkensvlees

Naked Angus burger  
tarwe, eieren, (soja), (selder), (mosterd), varkensvlees

Schnitzel, spareribs 
tarwe, eieren, (soja), (melk), (selder), (mosterd), varkensvlees

Vol-au-vent van wild 
gluten, (schelp- en schaaldieren), eieren, (vis), (soja), melk, 
selder, (mosterd), sulfiet E220 – E228, alcohol, varkensvlees

Wildstoofpotje bereid met Liefmans 
gluten, schelp- en schaaldieren, eieren, vis, pinda’s, soja, melk, 
noten, selder, mosterd, sesam, sulfiet E220 – E228, lupine, 
weekdieren, alcohol, varkensvlees

WOK&PASTA  

Wok met scampi in rode curry saus  
gluten, schelp- en schaaldieren, vis, melk, sesam, (sulfiet 
E220 – E228)

Kip zoetzuur  
tarwe (rogge, gerst, haver, spelt, khorasan tarwe), (schelp- en 
schaaldieren), eieren, (vis), (pinda’s), soja, melk, noten, selder, 
(mosterd), sesam, (weekdieren)

Pasta carbonara  
tarwe, eieren, melk, selder, mosterd, varkensvlees

Spaghetti bolognaise 
tarwe, (schelp- en schaaldieren), eieren, (vis), soja, melk, 
selder, (mosterd), varkensvlees

Bolognaisesaus 
tarwe, (schelp- en schaaldieren), eieren, (vis), soja, melk, 
selder, (mosterd), varkensvlees

Loempia  
tarwe, (schelp- en schaaldieren), (vis), (soja), (melk), selder, 
sesam

Samosa  
tarwe

TAPAS 
Ardeens tapasbordje  
tarwe, rogge, gerst, haver, spelt en kamut, schelp-en 
schaaldieren, eieren, (pinda’s), soja, melk, (pistachenoten), 
selder, mosterd, (weekdieren), varkensvlees 

Blini's met zalm   
Tarwe (rogge, gerst, haver, spelt, khorasan tarwe), (schelp-en 
schaaldieren), (eieren), vis, (soja), melk, (noten), (selder), 
mosterd, (sesam), (sulfiet E220 – E228)

     
    

Elke dag bereiden we voor u duizenden gerechten 
in onze keuken. Het kan gebeuren dat tijdens die 
bereidingen bepaalde ingrediënten in contact 
komen met allergenen en met andere ingrediënten. 
Bovendien is de samenstelling van de gerechten 
onderhevig aan verandering en kan het aanbod 
variëren naargelang de localiteit. We danken u van 
harte voor uw begrip. Indien u informatie wenst 
over de voedingswaarden van een bepaald product, 
gelieve u tot het personeel van het restaurant te 
wenden.

ALLERGENEN

Allergenen

(Allergenen kruisbestuiving)

Alcohol

Varkensvlees
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