
IN DEZE EDITIE

HELLO 
SUMMER!
Na een jaar van lege straten en pleinen, hamsteren in de supermarkt en 
ons bezighouden in ‘ons kot’, hebben we stilaan ons dagdagelijks ritme 
teruggevonden en zijn we klaar voor een volledige terugkeer naar het 
‘oude normaal’. 

We zien dat de meesten onder jullie opnieuw de weg naar hun favoriete drank- 
en eetgelegenheden hebben gevonden en dat maakt ons blij! Want, wat een 
verademing om opnieuw die maskerloze, blije, genietende gezichten rond tafel te 
zien en de straten gezellig te zien bruisen.

Het belooft een mooie zomer te worden, dat staat vast! Een zomer waarin ‘moeten’ 
weer meer plaats zal maken voor ‘mogen’. Een zomer waarin we elkaar opnieuw 
mogen ontmoeten, elkaar stevig mogen vastpakken, de landsgrenzen over mogen, 
ons mogen uitleven in de sportschool, in het pretpark, op een concert,...  Zomer 
2021 wordt een goedgevulde zomer waarin we alles opnieuw gaan mogen 
herontdekken. En, als die zomerzon wat meezit dan wordt het er ongetwijfeld 
eentje die we niet snel zullen vergeten. 

Ook bij Lunch Garden wordt het een goedgevulde zomer en staat alles in het teken 
van ‘opnieuw mogen genieten’. Blader door deze editie van The Daily Garden om te 
zien wat jullie bij ons kunnen komen (her)ontdekken de komende maanden.

We wensen iedereen een mooie en ontspannen zomer toe en zien jullie graag 
opnieuw bij ons rond tafel binnenkort!

Team 
     Lunch Garden

GRATIS

 THE DAILY GARDEN
Verse verhalen 

    vit onze tuinen
ZOMER  2021
Opmerkingen of vragen? Mail ze naar marketing@lunchgarden.be
Verantwoordelijke uitgever: S. Vanderveken, Olympiadenlaan 2, 1140 Evere. 
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APERO-TIME!
E-pero’s waren een hot topic tijdens de lockdown. Via videogesprek in contact 
blijven met familie en vrienden, gezellig met elkaar keuvelen, vanop afstand 
klinken met een glaasje, virtuele hapjes delen, ... Een gezellig doch misschien niet 
altijd even praktische intiatief. Nu de maatregelen versoepeld zijn en de zomerzon 
in het land is, is het tijd om die schermen aan de kant te schuiven en elkaar 
opnieuw rond tafel te ontmoeten om live te klinken op een mooie zomer!
Wij bij Lunch Garden helpen je van jouw apéromoment een ware belevenis te 
maken met onze gezellige aperobordjes. Perfect om te delen! Of misschien toch 
lekker niet...? :-)

In juli reizen we richting de Mediterraanse zee met een bordje vol Spaanse 
lekkernijen: Manchego kaas, chorizo, tortilla en olijvenmix. Olé!

In augustus keren we opnieuw huiswaarts met een apérobordje vol lekkers van 
bij dicht bij ons: Maredsous kaasjes, Fagotin, Pipes d’Ardenne Marcassou, Ardense 
worst, uitjes en augurkjes van D&L en mosterd. Oost west, thuis best!

Heel wat lekkers dus voor maar €5! Maar wacht... Geen apéro zonder drank, toch? 
Neem je graag een streekbiertje bij jouw apérobordje? Neem er gerust eentje uit 
de drankencooler, je betaalt er dan maar €2 voor!

Is het al vier uur ergens?! 

BENIEUWD NAAR HET VOLLEDIGE MENU DAT IK DEZE MAAND UIT MIJN KOKSHOED HEB GETOVERD? 
GEEF JE OGEN DE KOST OP WWW.LUNCHGARDEN.BE

Het is altijd een beetje feest en vakantie als de dampende mosselpot op tafel 
komt. In het fluwelig zachte mosselvlees proef je het zilte van de zee. Het heeft 
iets verslavends en dat treft! Want tijdens de maanden juli en augustus kan je bij 
Lunch Garden naar goede gewoonte de ganse dag door A VOLONTE genieten van 
deze heerlijke mosseltjes. Blijf lekker aan tafel zitten, de mosselbank komt naar je 
toe om je van supplementen* te voorzien.
*Supplementen worden natuur geserveerd.

Een stoofpotje van traag gegaard rundsstoofvlees in een rijke saus van 
Grimbergen-bier, mosterd, ajuin, bouillon, stroop,... met knapperige frietjes. De 
malse stukjes vlees hebben zo lang op het vuur gesudderd dat ze werkelijk 
wegsmelten op de tong. Het allerbeste gerecht uit onze Vlaamse keuken wat mij 
betreft! Neem er nog een drankje* en een dessertje bij en je hebt een volwaardig 
menu voor maar €11 !

JULI – AUGUSTUS SEPTEMBER

TOPPERS   
        SEIZOEN VAN
HET 

    Door 
     Chef Albert

MOSSELEN

14,99

DE GANSE DAG
A VOLONTE

11,-

RUNDSTOVERIJ
BEREID MET GRIMBERGEN
+ DESSERT + DRANK*

MENU
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NIEUW

YOU ‘WOK’!
AND SO DO OUR CHEFS...
Onze chefs nemen je deze zomer mee op ontdekkingsreis naar het verre Oosten 
met heerlijke exotische wokrecepten en snacks. Zin in gewokte noedels met kip en 
citroengras of eerder goesting in rijst met gekarameliseerde varkensreepjes? Kies 
jij voor de mini loempia’s of ga je eerder voor samosa’s met sweet chilisaus? Kom 
wekelijks een ander recept ontdekken aan de wokstand, kant-en-klaar om mee te 
nemen of à la minute met show voor jou bereid!

Kom onze wokchefs in actie bewonderen in één van volgende restaurants: Lunch 
Garden Schoten, Oostakker, Rocourt, Auderghem, Tournai Bastions, Korbeek-Lo, 
Waterloo Centre, Borsbeek, Jumet, Couillet, Arlon, Libramont of Evere.

BREAKFAST
BOX
5,-

Van maandag t.e.m. zaterdag tot 11u*

Innocent© sap

Yoghurt

Boter

Broodje
Kaas

Confituur

Koffiekoek

Warme drank

    Door 
     Chef Albert
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FrieslandCampina heeft een 
coöperatieve traditie van samenwerken 
doorheen de hele productieketen, van 
gras tot glas. Een coöperatie is er niet 
voor korte termijn, daarom richten 
ze hun blik ook op de toekomst. Voor 
hun consumenten, hun klanten, hun 

boeren én voor onze wereld. Om die 
reden willen ze als onderneming ook een voortrekkersrol opnemen op het vlak 
van duurzaamheid én tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Als coöperatie kunnen 
ze invloed uitoefenen op de hele keten en dat is best uniek: alles start op de 
boerderij, maar wordt doorgetrokken in productie, betere productsamenstelling 
en verpakking. Zowel op boerderij- als productieniveau wordt voortdurend 
geïnnoveerd en worden vorderingen scherp gemonitord met betrekking 
tot biodiversiteit, CO2-uitstoot, energie, water, afval, transport, distributie, 
dierenwelzijn en gezondheid. 

Daarnaast kiezen ze bewust om stappen te zetten richting meer duurzame 
verpakkingen met als ambitie om alle verpakkingen tegen 2025 herbruik- 
of recycleerbaar te hebben. Om deze ambitieuze doelstelling te kunnen 
verwezenlijken, ligt de focus op recycleerbaarheid, circulariteit en selectie van 
verpakkingen met laagste CO2-uitstoot. Eind vorig jaar werden hun duurzame 
ambities nog verscherpt in de vernieuwde duurzaamheidsstrategie ‘Nourishing 
a Better Planet’, met als fundamenteel doel een positieve impact te hebben, op 
boeren, de samenleving en de planeet, nu en in de toekomst.

Het afgelopen decennium heeft de 
groep Spadel heel hard gewerkt aan 
het verminderen van onze impact op 
het klimaat. Met succes! Op dit moment 
zijn alle merken binnen de organisatie 
van de bron tot de fles CO2 -neutraal. 
Als organisatie dragen ze niet bij aan de 

opwarming van de aarde. Dat realiseren 
ze door onder meer te investeren in duurzame energie (zoals zonnepanelen 
bij de bottelarijen), lokaal te ondernemen en te innoveren op het gebied van 
verpakkingen. Meer weten over hun duurzame initiatieven? Surf naar www.
sourceofchange.spadel.com

WIJ WERKEN
MET DUURZAME 
MERKEN
Duurzame ontwikkeling, duurzame energie, duurzame voeding, duurzame 
make-up, duurzame mobiliteit en zelfs duurzaam kamperen; we worden 
dagelijks om de oren geslagen met berichten over duurzaamheid. Het is geen 
geheim dat duurzaamheid iedere dag meer aan belang wint, maar wat houdt 
het precies in?

De officiële definitie luidt: “Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die 
aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige 
generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Het 
komt er dus op neer dat we ervoor zorgen dat onze kinderen en de generaties 
daarna in hun behoeften kunnen blijven voorzien, dat grondstoffen niet 
uitgeput geraken en de aarde ook op langere termijn bewoonbaar blijft.

Wij bij Lunch Garden kiezen dagelijks met veel zorg de beste producten 
uit voor onze recepten. Daarbij kijken we niet alleen naar de nutritionele 
waarde van het product, maar ook naar het verhaal en de mensen achter het 
product en het productieproces. We zijn in dit opzicht dan ook trots te mogen 
samenwerken met lokale partners die met met hun streekproducten niet enkel 
een stempel hebben gedrukt op het Belgische culinaire landschap, maar ook 
elk op hun eigen manier hun steentje bijdragen aan een betere wereld:
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Lotus Bakeries heeft als 
missie kleine momenten 
van plezier en geluk 
te creëren door een 
gevarieerd assortiment 
heerlijke snacks aan te 
bieden voor elk moment 
van de dag. Dit alles mits 
het respecteren van hun 
duurzame “Care for Today, 

Respect for Tomorow” strategie. Door het uitbreiden 
en versterken van hun actieplannen binnen deze 
strategie willen ze hun ambities de komende jaren 
blijven versterken: 

Zo willen ze onder meer tegen 2025 een uitsluitend recycleerbare verpakking 
gebruiken voor al hun merken. Momenteel is 96.8% van de verpakkingen van alle 
Lotus merken recycleerbaar. Ze optimaliseren hun verpakking continu waarbij 
ze zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal willen gebruiken, zonder afbreuk te 
doen aan smaak en versheid. In 2020 verbruikten ze zo reeds 18,5 ton minder 
plastic.

Sinds 2015 produceren ze CO2-neutraal in hun 12 fabrieken en schakelen ze 
over naar groene energie waar mogelijk en blijven ze met hun medewerkers 
actief werken aan een verminderde uitstoot. Bovendien verzekeren ze dat de 
palmolie die ze verwerken RSPO gecertificeerd is, met respect voor de natuur 
en selecteren ze hun leveranciers zorgvuldig op basis van inkoopnormen tegen 
ontbossing, turf en uitbuiting. Daarnaast nemen ze hun verantwoordelijkheid op 

Belcampi ontstond na een succesvol 
proefproject van RV Food en wetenschappers 
van de Thomas More Hogeschool, dat 
onderzocht of op de rijke Belgische bodem 
harde durumtarwe geteeld kon worden. Het 
project werd een succes en hiermee werd 
Belcampi de éérste pasta van Belgische bodem. 

Het hoog eiwitgehalte in de tarwe zorgt voor een 
kwalitatieve, stevige en smakelijke pasta met dezelfde look en feel én smaak als 
de allerbeste pasta uit de traditionele pastalanden.

De teelt van durumtarwe voor pasta biedt enorme mogelijkheden voor de 
Belgische boeren, want de vergoeding die ze krijgen voor deze harde tarwe ligt 
beduidend hoger dan die voor de traditionele landbouwgewassen. 
Op deze manier zorgen ze ervoor dat onze rijke Belgische landbouwbodem 
optimaal en duurzaam wordt gebruikt, met oog voor kwaliteit en met respect 
voor de boeren. Een mooi en duurzaam verhaal…



Onze vaste partner voor vleesproducten 
heeft een belangrijke stem bij de 
organisatie Febev (Federatie van 
Belgisch vlees) die het “Charter voor 
het Welzijn van Boerderijdieren” 
ondertekende. Dit handvest wil het 
welzijn van de mens bevorderen via 

dierenwelzijn, voorziet een aanvaardbaar 
levenskader voor boerderijdieren en moedigt positieve initiatieven aan die verder 
gaan dan de wettelijke verplichtingen. Zo engageert Viangro zich onder meer 
uitsluitend vlees van dieren die voor de slacht werden verdoofd te verwerken en 
zorgt ervoor dat de afstand van de boerderij tot het slachthuis maar maximaal 50 
km bedraagt om de stress van de dieren tijdens het transport te verminderen.

Ook op het vlak van logistiek en energie dragen ze duurzaamheid hoog in het 
vaandel. Zo bestaat hun wagenpark voor 90% uit de meest milieuvriendelijke 
vrachtwagens, investeerden ze in vrachtwagens met een betere isolatie 
voor minder energieverlies tijdens het transport en optimaliseerden ze de 
beladingsgraad voor een verminderde CO2-uitstoot. Viangro doet bovendien 
zoveel mogelijk beroep op producenten uit de streek, geeft de voorkeur aan een 
korte keten en voorziet een opleiding ‘ecorijden’ voor hun personeel die zal leiden 
tot een lager brandstofverbruik.

Onder het motto ‘De goedkoopste energie is deze die we niet verbruiken en 
de meest geschikte afval is deze die we niet produceren’ gaan ze tenslotte 
op zoek naar de meest groene oplossingen: denk aan het gebruik van LED 
lampen, zonnepanelen, lichtschachten voor natuurlijke lichtinval, een ingenieus 
voorraad- en afvalbeheer en acties tegen voedselverspilling door giften aan de 
voedselbanken en ‘Les Restos du Cœur’.

Na de Tweede Wereldoorlog nam het 
toerisme in België een enorme groei 
en kwamen steeds meer pelgrims en 
toeristen de Abdij van Maredsous® 
bezoeken. In 1947 besloten de 
monniken een bier te brouwen en 
in 1952 creëerden zij een kaas met 

een rechthoekige vorm, een vorm die 
gemakkelijker te snijden was om het sneetje brood te bedekken.

Daartoe hebben de Benedictijnen de fruitkelders omgebouwd tot rijpingskelders. 
De rijping van Maredsous® kaas betekent de tijd nemen om een kaas te 
ontwikkelen met een karakteristieke flora die natuurlijk, wild en vooral uniek is 
van de Abdij van Maredsous®. Dankzij de traditionele rijping krijgt de kaas zijn 
visuele kenmerken, zoals zijn oranje kleur en smeuïge smaak.

De groep BEL, waartoe het merk Maredsous® behoort, is sterk betrokken bij de 
strijd tegen de klimaatopwarming met als objectief voedselverspilling en afval 
te verminderen. Zo bestaat de verpakking van de Maredsous® Tradition sneetjes 
bijvoorbeeld uit 100% recycleerbaar materiaal en  30% gerecycleerd plastic. 
Bel Belgium heeft zich ook aangesloten bij beroemde verenigingen actief in 
duurzame ontwikkeling in België: ‘Too Good To Go©’ als Waste Warrior Brand 
alsook bij ‘The Shift’ - Belgian Alliance for Climate Action.

De zalm en kabeljauw die Multi-Fish 
importeert voor Lunch Garden is “Single 
Frozen”. Dit betekent dat alle producten 
binnen de 24-48 uur worden verwerkt, 
ingevroren en verpakt na de vangst. Beide 
producten worden duurzaam gevangen of 
gekweekt en dragen het MSC/ASC keurmerk. 
Hun producenten zijn bovendien zeer strikt 
met het opvolgen van de vangst quota om 
overbevissing te bestrijden. Het kweken 

van de vis wordt steeds gedaan met een zeer lage dichtheid in het water om de 
vissen op de meest natuurlijke wijze te laten ontwikkelen.

Naast de duurzame vangst of kweek is Multi-Fish ook actief bezig met het 
verkleinen van de ecologische voetafdruk. Dit doen ze onder andere door zoveel 
mogelijk te werken met gegroepeerd transport vanuit de verschillende origines 
zoals Ijsland en Noorwegen. Tot slot werkt Multi-Fish ook zoveel mogelijk met 
bulkverpakking en zo weinig mogelijk met plastic verpakking om hun CO2-
uitstoot maximaal te beperken.

Bij Duvel weten ze als geen ander dat 
het ecosysteem van onze aarde vandaag 
uit balans is. Daarom beperken ze hun 
ecologische voetafdruk zoveel mogelijk. Zo 
is alle elektriciteit die ze voor de brouwerij 
aankopen 100% groen, afkomstig uit 
hernieuwbare energiebronnen en doen ze nog 

heel wat meer. Al bijna een kwarteeuw zuiveren 
ze het afvalwater uit hun productieproces. Zo werd tijdens de zomer van 2017 
een nieuw waterzuiveringsstation in gebruik genomen. Via een gecombineerd 
anaëroob/aëroob systeem zuiveren ze het water tot ver beneden strenge Vlarem-
milieunormen, waarna ze het zogenaamde effluent lozen in een natuurlijke 
waterloop (de Meerloop). In het beekje waarlangs het gezuiverde water uiteindelijk 
in de Rupel-rivier stroomt, leven kerngezonde kikkers en verschillende vissoorten.

Bovendien wisten ze door optimalisatie van de reinigingsprocesse, door betere 
recuperatie van het spoelwater, door investeringen in zuinigere installaties, door 
gebruik van droge condensoren,... hun waterverbruik met 30% te reduceren sinds 
2013.

Ook op het vlak sociale verantwoordelijkheid dragen ze hun steentje bij door hun 
schouders te zetten onder sociale projecten zoals jeugdorganisatie Habbekrats, 
Sociaal Restaurant Kamiano en het Luikse MadMusée met werk van artiesten met 
een mentale beperking.
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Bij Delino maken ze de fijnste sauzen voor bij jouw 
gerechten. Je kent deze sausjes ongetwijfeld van 
bij de kleinhandel, maar ook bij Lunch Garden kun 
je bij o.a. de zeesteak en salades genieten van deze 
duurzame staaltjes vakmanschap. 

Delino denkt bij processen en investeringen steeds 
goed na wat de impact is en hoe duurzamere keuzes 
kunnen worden gemaakt voor de maatschappij 
en de planeet. Zo maken ze al jaren gebruik van 
een biologische waterzuiveringsinstallatie.  Het 

afvalwater wordt opgevangen en enzymatisch gereinigd. Hierbij zorgen enzymen 
ervoor dat het water steeds voldoende zuiver wordt afgevoerd.

Op de nieuwe productiesite die recent in gebruik werd genomen kwamen 
zonnepanelen terecht die 100 gezinnen van stroom kunnen voorzien en werkt de 
gloednieuwe koelcentrale op C02 waardoor schadelijke koelgassen vermeden 
kunnen worden. Bovendien wordt gezorgd voor een vergroening van het 
wagenpark en voorzien ze laadpalen zodat elektrische of hybride voertuigen 
kunnen opgeladen worden met hun zonne-energie. 

Verse verhalen 
    vit onze tuinen



LUNCH GARDEN BIJ JOU THUIS?
DAT KAN!

21 restaurants* bieden levering 
aan tot aan jouw voordeur. Geef je 

bestelling door op www.deliveroo.be. 
Veel makkelijker wordt het niet!

*Levering aan huis via Deliveroo is mogelijk in Lunch 
Garden Rue Neuve,  Waterloo, Ans, Jambes, Auderghem, 
Kortrijk-Noord, Berchem, Drogenbos, Kraainem, Rocourt, 

Meir, Evere, St-Maarten, Waterloo Centre, Borsbeek, 
Couillet, Korbeek-Lo, Kuringen, Brugge Sint-Kruis, 

Hasselt, Gent

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? Geef je graag een 
grote bestelling door? Bestel dan op 
voorhand via onze applicatie (Ord’r | 
Lunch Garden), sla de wachtrij over 

eens ter plaatse en je kan zo weer de 
baan op! 

We hebben verschillende oplossingen om jou ook thuis van jouw favoriete Lunch Garden recept te laten genieten. 
Ontdek de verschillende mogelijkheden hieronder:

Kies uit 5 verschillende  
gekoelde traiteurschotels voor  
het ganse gezin. Gewoon thuis  
even opwarmen, opdienen en  

klaar is kees!
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– SALADES MET EEN TWIST
Zin in een frisse lunch op een snikhete dag, maar wens je meer dan wat sla  
met tomaat? Zin in gezond, maar blijf je vaak op je honger zitten na het eten  
van een klassiek slaatje? 

Dan zit je goed bij Lunch Garden! Wij hebben het privilege om Tom & Della’s 
Garden als hippe nieuwkomer op de kaart te mogen verwelkomen. Zij bieden 
de leukste maaltijdsalades aan met een mooi evenwicht tussen groenten, 
plantaardige of dierlijke proteïnen, noten, zaden, peulvruchten, fruit,... Je 
krijgt er van ons een portie frietjes of 2 broodjes bovenop om je dagelijkse 
voedingsdriehoek te vervolledigen. 

Gezond en gevarieerd eten was nog nooit zo makkelijk dankzij Tom & Della’s 
Garden! Kom hun slaatjes ontdekken aan het buffet, degusteer ze ter plaatse of 
neem ze mee als takeout voor thuis, op het werk of in het zonnetje in het park. Zo 
staat naast je vitamine C-niveau ook meteen je vitamine D-niveau op peil. Win-Win!

•  Griekse pastasla met 
gerookte zalm en dille

•  Klassieke caesarsalade 
met gegrilde kip en 
gepocheerd ei

•  Gemarineerde  
mozzarella fregola  
sarda

•  Griekse pastasla  
met gerookte zalm  
en dille 

•  Scampi & soba  
noedelsla 

•  Geitenkaassalade  
met peperkoek en  
honing 

•  Griekse pastasla  
met gerookte zalm  
en dille 

•  Mediterraanse  
Vegan Bulgur

•  Zoete Tabouleh  
met kip en limoen

11, 99 2 broodjes 
of frieten 
inbegrepen

JULI AUGUSTUS SEPTEMBER



LUNCH GARDEN BIJ JOU THUIS?
DAT KAN!
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SPELLETJESTIJD
KRIJG JIJ JE GERECHT 
TOT BIJ JOU THUIS?

STAP 1.
HOE BESTEL JE?

STAP 2.
GENIETEN VAN 

JE GERECHT

Even via Deliveroo 
bestellen!

Netjes aan tafel 
natuurlijk!

Ik ga er zelf om.  
Ik bestel ter plaatse 
of via de ORD’R-app

Toch maar 
in de zetel

(voor één keer)
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BRASSERIE
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 Thaise saus  
(tarwe), schelp- en schaaldieren, (vis), (pinda’s), soja, (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)

Kippenbrazade  
gluten, schelp- en schaaldieren, eieren, vis, pindanoten, 
soja, melk, noten, celder, mosterd, sesam, sulfiet, lupine, 
weekdieren

Rumsteak 
(gluten), soja, (selder)

Tussenrib 
(selder)

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
Falafel gratin  
tarwe (rogge, gerst, haver, haver, spelt), (eieren), (vis), (pinda’s), 
(soja), melk, (noten), (selder), (weekdieren) 

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

Groentenloempia en chilisaus 
Tarwe, (schelp- en schaaldieren), (vis), (soja), (melk), selder, 
sesam    

Samosa's 
tarwe

Kaaskroketten 
tarwe, melk, (selder)

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

Zuiderse groentenquiche 
tarwe, (schelp- en schaaldieren), eieren, (vis), soja, melk, 
(noten), (selder), (mosterd), sesam, (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

KOUDE SCHOTELS
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

Geitenkaassalade met peperkoek en honing 
tarwe, eieren, melk, selder, mosterd  

Klassieke caesarsalade met gegrilde kip en 
gepocheerd ei 
tarwe, eieren, vis, soja, melk , selder, mosterd, sesam

Gemarineerde mozzarella fregola sarda 
tarwe, eieren, melk, noten, sulfiet

Mediterraanse Vegan Bulgur 
tarwe

Zoete Tabouleh met Kip en Limoen 
tarwe, soja, selder, sulfiet

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

Kleine salade augustus 
tarwe, eieren, melk, (selder), mosterd

Kleine salade september 
tarwe, eieren, melk, (selder), mosterd

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 met boter 
tarwe, eieren, melk, (noten), (sesam)

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

Jonge goudakaas 
melk

Kwatta choco 
soja, melk, noten

Mini donut met choco 
tarwe, soja, melk, noten

Mini donut met suiker 
tarwe, soja, melk, noten

Mini donut met witte chocolade 
tarwe, soja, melk, noten

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

Mix confituur 
(tarwe)

Speculoospasta 
tarwe, soja

Yoghurt met aardbeien  
melk

Yoghurt met perziken 
melk

DESSERTEN
Yoghurt met aardbeien  
melk

Aardbeien 
/

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

Calippo sinaas 
melk

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

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

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

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

Chocolade hazelnoot 
(gluten), eieren, soja, melk, noten

Carte d’or Pistache 
melk, pistachenoten

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

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

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

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

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

Huisgemaakte gegarneerde pannenkoek 
tarwe, eieren, soja, melk, (noten), (pistache, hazelnoten)

Huisgemaakte pannenkoek 
tarwe, eieren, soja, melk, (noten), (pistache, hazelnoten)

Karamelflan 
eieren, (soja), melk

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

Raket 
(melk)

Rijstpap 
melk

Rijstpap met kersen 
melk

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

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

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 

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

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

Rijsttaart 
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) 

Frambozencrumble  
tarwe, eieren, (vis), (soja), melk, (noten), (selder), (mosterd), 
(weekdieren) 

Pruimencrumble  
tarwe, eieren, (vis), (soja), melk, (noten), (selder), (mosterd), 
(weekdieren) 

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

CONDIMENTEN
Cocktailsaus 
eieren, mosterd

Ketchup 
selder, alcohol

Mayonaise 
eieren, mosterd

GROENTEN
3-roosjes mix 
tarwe, eieren, melk, selder, mosterd

Appelmoes  
gluten

Bistro mengeling 
tarwe, eieren, melk, selder, mosterd

Erwtjes 
tarwe, eieren, melk, selder, mosterd

Vlaamse mengeling 
tarwe, eieren, melk, selder, mosterd

Duo van wortelen 
tarwe, eieren, melk, selder, mosterd

Prei met room 
eieren, melk

Kruidenglacering voor groenten 
tarwe, eieren, melk, selder, mosterd

Princessenboontjes 
tarwe, eieren, melk, selder, mosterd

Spinazie met room 
tarwe, eieren, melk, selder, mosterd

Spruitjes 
tarwe, eieren, melk, selder, mosterd

SOEPEN
Kervelsoep  
gluten, soja, selder

Pastinaaksoep 
melk, selder

Aspergeroomsoep 
tarwe, eieren, soja, melk, selder

Tomatensoep met balletjes 
tarwe, soja, melk, selder

Paprikasoep 
melk, selder

Wortelsoep  
melk, selder

Wortel-gembersoep 
melk, selder, mosterd

Tuinkerssoep 
tarwe, selder

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

Heekfilet met duglérésaus 
gluten, vis, (pinda’s), soja, melk, (noten), sulfiet E 220 - E 228, 
alcohol

Kabeljauw nantuasaus 
gluten, vis, (pinda’s), melk, (noten), weekdieren, alcohol

Kabeljauw met spinazie 
tarwe, vis, (pinda’s), soja, melk, (noten), sulfiet, alcohol

Risotto met scampi 
schelp- en schaaldieren, eieren, melk, selder, (sulfiet)

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

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

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

Zeebrasem op vel met witte wijnsaus 
tarwe, vis, (pinda’s), soja, melk, (noten), selder, sulfiet, alcohol

VLEESSUGGESTIES
1/2 kip 
(tarwe), (soja), (melk), (selder), (mosterd), (sesam)

Kalfs osso buco  
gluten, (schelp- en schaaldieren), eieren, (vis), (pinda’s), (soja), 
melk, (noten), selder, (mosterd), (sesam), (sulfiet), (lupine), 
(weekdieren)  

Kefta couscous  
gluten, eieren, soja, melk, selder, mosterd  

Kippenhaasjes met gele curry  
tarwe, schelp- en schaaldieren, (eieren), vis, (pinda’s), soja, 
(melk), (noten), (selder), (mosterd), (sesam), weekdieren 

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

Rundstoverij bereid met Grimbergen 
tarwe, (schelp- en schaaldieren), eieren, (vis),  (soja), melk, 
selder, mosterd, alcohol 

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

Schnitzel met parmezaan en paprika-
mascarponesaus  
tarwe, (eieren), (pinda’s), (soja), melk, (noten), (mosterd), 
varkensvlees

Varkensragout blackwell  
(gluten), (schelp- en schaaldieren), eieren, (vis), (soja), melk, 
(selder), mosterd, varkensvlees

WOK, PASTA & TAPAS
Wok met kip 
tarwe  (gerst) (schelp- en schaaldieren), eieren, (vis), (pinda’s),  
soja, melk, (amandelen, cashewnoten), (selder), (mosterd), 
sesam, (sulfiet), (weekdieren)  

Wok met scampi  
tarwe, schelp- en schaaldieren, soja, (selder), sesam, (sulfiet)

Wok vegetarisch  
tarwe, schelp- en schaaldieren, soja, (selder), sesam, (sulfiet)

Varkensreepjes karamel  
tarwe, (schelp- en schaaldieren), eieren, vis, (pinda’s), soja, 
melk, (noten), (selder), (mosterd), (sesam), (sulfiet), (lupine), 
weekdieren, varkensvlees

Kip gele curry  
tarwe, (schelp- en schaaldieren), eieren, (vis), (pinda’s), soja, 
melk, (noten), (selder), (mosterd), sesam, (sulfiet), (lupine),  
(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

Saus met paprika en mascarpone 
(pinda’s), melk, (noten), (selder)

Pikante tomatensaus  
tarwe, (pinda’s), melk, (noten)

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

Samosa sweet chili  
tarwe

Spaans tapasbordje  
eieren, melk, selder, varkensvlees 

Belgisch tapasbordje   
eieren, melk, mosterd, varkensvlees

Antipasti  
tarwe, eieren, melk, sesam, varkensvlees

     
    

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


