
IN DEZE EDITIE

TERUG 
SAMEN
AAN
TAFEL!
Nu de restaurants open zijn, kunnen we opnieuw opgelucht ademhalen. 
Onze chefs konden niet wachten om hun koksmuts weer op te zetten en 
staan ondertussen alweer gretig in de potten te roeren om jou verras-
sende, gevarieerde en betaalbare gerechten aan te bieden.

Tijd dus om jouw ‘kot’ te verlaten en opnieuw gezellig samen te komen voor een 
lunchdate of avondje tafelen met familie, vrienden of collega’s. Eindelijk tijd om 
opnieuw samen aan tafel te gaan! We hebben jou gemist. Jij ons ook?

We hebben de voorbije maanden niet stilgezeten en van de lockdown gebruik 
gemaakt om heel wat nieuwigheden op de kaart te zetten. ‘Stay tuned’, want 
de komende maanden zullen we jou verrassen met een hele resem nieuwe 
gerechten, fijne partnerships en diensten. Benieuwd naar wat we in petto hebben 
voor jou? We lichten in deze editie van The Daily Garden alvast een tipje van de 
sluier. Welcome back!

Team 
     Lunch Garden

GRATIS

 THE DAILY GARDEN
Verse verhalen 

    vit onze tuinen
EERSTE EDITIE 2021
Opmerkingen of vragen? Mail ze naar marketing@lunchgarden.be
Verantwoordelijke uitgever: S. Vanderveken, Olympiadenlaan 2, 1140 Evere. 
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WAT HEEFT ALBERT VOOR ONS  
IN PETTO DEZE MAAND?

CHECK WWW.LUNCHGARDEN.BE VOOR HET VOLLEDIGE MENU VAN DE MAAND!

Een rasechte Belgische klassieker op tafel: Belgische witblauw steak met verse 
frietjes! Een van de bekendste en meest geliefde gerechten in zowel binnen- als 
buitenland. Neem er een dessertje of patisserie naar keuze bij, een drankje* en je 
kan genieten van een volwaardig menu voor slechts 11€.

Eerder zin in schaaldieren? Dan kan je je hart ophalen aan onze scampi diabolique. 
Dat zijn heerlijke gebakken scampi’s in een pittige tomatensaus. Ze zijn iedere 
vrijdag, zaterdag en zondag verkrijgbaar - à volonté - voor maar 14,99€. Dat 
wordt uitkijken naar het weekend!

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.

MEET 
THE 
CHEF   Albert

Verdeyen
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NIEUW

VOETBAL OP HET MENU!

AFSPRAAK IN JE LUNCH GARDEN EN GO DUIVELS!

Van 11 juni tot 11 juli gaat in enkele grote steden van het oude continent de 
zestiende editie van het Europese kampioenschap voetbal door.
België is favoriet nadat het zich op fantastische wijze had onderscheiden door alle 
matchen van zijn groep te winnen.

We konden deze gelegenheid niet voorbij laten gaan om de Rode Duivels te 
steunen tijdens dit voetbalevenement dat ook nu weer alle Belgen samen zal 
brengen! Daarom nodigen we je van 9 tot 27 juni uit op het terrein door je een 
kaartspel van de 7 groepen aan te bieden in de kleuren van UEFA Euro 2020 bij 
aankoop van min. € 20 waaronder een drankje uit het assortiment van Coca-Cola.*

In groep B vraag ik België! Verzamel zo veel mogelijk teams uit de 7 groepen en 
word kampioen van Europa. Dit spel voor groot en klein belooft je waanzinnig 
mooie partijtjes in afwachting van de matchen van ons kloeke nationale elftal!

Voor UEFA Euro 2O2O nodigt Lunch Garden je uit om je beste spel 
boven te halen.

BREAKFAST
BOX
5,-

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

Innocent© sap

Yoghurt

Boter

Broodje
Kaas

Confituur

Koffiekoek

Warme drank
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Viangro - onze vaste partner voor 
vleesproducten - wil als Belgisch 
marktleider een voorbeeldfunctie 
vervullen. Dat doen ze niet alleen 
door het aanleveren van verse en 
kwalitatieve producten, maar ook 
door zorg te dragen voor mens, dier 
en milieu. Hun initiatieven omtrent 
dierenwelzijn gaan vaak veel verder 
dan de wettelijke verplichtingen.

De Abdij van Maredsous is gelegen 
in het hart van de vallei van de 
Molignée in de provincie Namen en 
werd in 1872 door benedictijner 
monniken gesticht. De smeuïge 
en traditionele Maredsous kazen 
worden gerijpt volgens een 
authentiek rijpingsproces; een 
productiegeheim dat onder monniken 
van generatie op generatie werd 
doorgeven. Vandaag wordt de traditie 
voortgezet en blijft Maredsous het 
favoriete kaasmerk van de Belgen.

Belcampi is een pasta op basis van 
harde durum tarwe, geteeld op de 
rijke Belgische zand-leembodem. 
Hiermee is 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. 

Dit echtpaar staat net als Lunch 
Garden gekend om iedereen samen 
rond de tafel te brengen. Met hun 
uitgebreide gamma aan koude 
sauzen is D&L al meer dan 130 jaar 
een begrip op elke Belgische tafel en 
daarom de perfecte match bij onze 
verse goudgebakken frietjes.

Bel startte in 1865 als familiebedrijf 
en is al meer dan 150 jaar een 
belangrijke speler in het landschap 
van de gezonde en heerlijke snacks 
(denk aan Babybel®, La Vache qui 
rit®, Maredsous ©, Boursin® en 
Leerdammer®). Met hun slimme 
portieverpakkingen weten ze de 
houdbaarheid van hun producten 
te verlengen en voedselverspilling 
tegen te gaan. In hetzelfde idee is 
BEL vorig jaar een samenwerking 
aangegaan met TooGoodToGo©. 

Onze partner voor verse vis en 
zeevruchten uit Blankenberge is 
gebeten door haar vak. Dankbaar 
voor de producten uit de natuur 
behandelen ze elk stukje vis - van 
zee tot bord - met het grootste 
respect. Hun MSC- en ASC-
gecertifieerde vissoorten zijn 
afkomstig van een duurzame 
visvangst. Heerlijk eerlijke vis  
dus, en dat proef je!

Als ambitieus familiebedrijf 
in Knokke-Heist is Delino 
gespecialiseerd in de ontwikkeling en 
productie van hoogwaardige sauzen. 
Ze kennen het geheime recept van 
onze fantastische tartaarsaus en 
kruidige saladedressings.

Deze coöperatie werd gevormd 
door melkveehouders uit België, 
Nederland en Duitsland en telt 
ondertussen meer dan 17.000 leden-
melkveehouders verspreid over 
meer dan 11.000 melkveebedrijven. 
Elke dag voorzien zij miljoenen 
consumenten wereldwijd van 
waardevolle voedingsstoffen uit 
melk met ‘nourishing by nature’ als 
doel. Dankzij hun inspanningen vind 
je onder meer Fristi®, Cécémel® en 
Nutroma® aan de drankenstand terug 
of kan je kiezen voor een Campina® 
yoghurt als tussendoortje.

De natuurlijke mineraalwaters 
van SPA® worden - na een lange 
ondergrondse reis door verschillende 
grondlagen - gewonnen in het hart 
van de Venen. Onder het motto ‘Als 
de mens het water beschermt, 
beschermt het water de mens’ 
verbindt Spadel zich er al meer dan 
130 jaar toe om dit natuurgebied zo 
intact en puur mogelijk te houden om 
zo de zuiverheid van ons natuurlijk 
mineraalwater te garanderen.

Duvel is het geesteskind van de 
familie Moortgat en wordt sinds 
1871 in Breendonk gebrouwen. Het 
blonde bier viel al meermaals in de 
prijzen op de prestigueuze World 
Beer Awards waar het onder andere 
de titel van beste Belgische bier wist 
weg te kapen. 

Het verhaal van Lotus Speculoos 
begint in 1932 in een kleine bakkerij 
in het Belgische Lembeke waar een 
gekarameliseerd koekje op basis 
van natuurlijke ingrediënten het licht 
zag. Het knapperige koekje kreeg de 
naam Lotus mee, verwijzend naar 
de bloem die symbool staat voor 
zuiverheid. Tot op vandaag is Lotus 
Bakeries een familiebedrijf gevestigd 
in hetzelfde Lembeke, van waaruit 
het populaire koekje de wereld 
verovert.

TOPKWALITEIT 
VAN HIER
De Belgische keuken behoort tot de beste van de wereld en dat is mede 
dankzij onze vele kwalitatieve producten van eigen bodem en haar diversiteit. 
We zijn dan ook super trots om te mogen samenwerken met partners die met 
hun streekproducten een stempel hebben gedrukt op het Belgische culinaire 
landschap. Ontdek hieronder de 11 partners met wie we initiatieven rond 
duurzaamheid en gedeelde waarden hebben opgezet.  

Stuk voor stuk sterke merken van bij ons waar we met fierheid onze naam 
aan verbinden. Samen met onze partners hebben we een mooi professioneel 
netwerk weten uitbouwen van maar liefst 5700 werknemers. 
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LUNCH 
GARDEN 
BIJ JOU 
 THUIS
Soms heb je van die dagen... dat je absoluut geen zin hebt om achter 
het fornuis te kruipen. Wat dacht je dan van takeout vanavond? Lunch 
Garden biedt heel wat huisgemaakte, evenwichtige maaltijden aan om 
uit te kiezen. Geen ‘fast food’ dus, maar wel ‘fast service’; een snelle 
dienstverlening van gerechten zonder schuldgevoel.

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! 
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HOE KUN JE THUIS VAN 
LUNCH GARDEN GENIETEN?



ZOETE AARDBEIEN
Ze zien er niet alleen prachtig uit, ze zijn ook om van te smullen, die heerlijke 
Belgische aardbeien! De eerste hap in een zoete sappige aardbei kondigt 
doorgaans het begin van het zomerseizoen aan. Elk jaar zijn aardbeien namelijk 
één van de eerste rijpe vruchten uit volle grond. Het einde van de lente/het 
begin van de zomer is daarbij dus de perfecte tijd om te genieten van heerlijke 
lekkernijen zoals aardbeientaartjes, confituur, aardbei-ijs of andere zoetigheden. 

3,-
VERRINE MET 
AARBEIEN*

4,-
PANNENKOEK 
MET AARBEIEN**

Ook bij Lunch Garden vind je de aarbei in al haar facetten terug. Zo kan je jouw 
maaltijd bijvoorbeeld afsluiten met een frisse verrine of aardbeitjes kiezen als 
topping op jouw pannenkoek.

WIJ HOUDEN
VAN LIKES
Benieuwd naar wat er nog allemaal staat te borrelen bij Lunch Garden?  
Wil je als eerste op de hoogte zijn van nieuwigheden en speciale acties?  
Zin in een leuke giveaway op tijd en stond? Houd dan zeker onze  
Facebook- en Instagram-pagina in de gaten. We zetten er op  
regelmatige basis topicals en voordelen in de kijker. En, aangezien  
er veel speciale dagen in het verschiet zijn (denk aan moederdag,  
vaderdag, aardbeiendag, eet-wat-je-wil-dag of de ‘best friend day’),  
mag je heel wat nieuwe posts verwachten. Ben jij al fan van ons?

@lunchgarden.be 

@lunch.garden

* Slechts 2€ bij een schotel naar keuze
** Elke dag van 14:30 tot 17:00.
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     Een fruitige      Een fruitige        seizoenstraktatie!       seizoenstraktatie!
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KRIJG JIJ JE GERECHT 
TOT BIJ JOU THUIS?

SUDOKU

STAP 1.
HOE BESTEL JE?

STAP 2.
GENIETEN VAN 

JE GERECHT

SPELLETJESTIJD

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)

Moeilijkheidsgraad Moeilijkheidsgraad Moeilijkheidsgraad Moeilijkheidsgraad
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RECYCLEER ME!

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
Gehakte steak  
tarwe, soja, (selder)

Rumsteak 
(gluten), soja, (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)

Provençaalse saus 
tarwe, (pinda’s), (noten)

VOORGERECHTEN
Kaaskroketten  
tarwe, melk, (selder)

Garnaalkroketten  
tarwe, schelp- en schaaldieren, eieren, vis, soja, melk, (noten), 
selder, mosterd, (sesam), (sulfiet E 220 - E 228), (lupine), 
(weekdieren)

PASTA
Cannelloni 
tarwe, (schelp- en schaaldieren), eieren, (vis), (pinda’s), (soja), 
melk, (noten), (selder), (weekdieren)

Lasagne met zalm 
tarwe, schelp- en schaaldieren, eieren, vis, (pinda’s), (soja), 
melk, (noten), selder, (mosterd), (sesam), sulfiet E 220 - E 228, 
(lupine), (weekdieren), (varkensvlees)

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

Auberginerollade 
tarwe, (schelp- en schaaldieren), eieren, (vis), (pinda’s), (soja), 
melk, (noten), (selder), (weekdieren)

Spinazie- en ricottarol 
tarwe, schelp- en schaaldieren, eieren, (vis), (pinda’s), (soja), 
melk, (noten), (selder), (weekdieren)

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

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

Ham- en kaassaus 
(pinda’s), melk, (noten), varkensvlees

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

Saus met tomaat en basilicum 
Tarwe, (pinda’s), melk, (noten)

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

VEGETARISCH
Gegratineerde falafelballetjes 
tarwe (rogge, gerst, haver, spelt), (eieren), (vis), (pinda’s), (soja), 
melk, (noten), (selder), (weekdieren)

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

Asperges op Vlaamse wijze 
eieren, (noten), (selder)

Kaaskroketten 
tarwe, melk, (selder)

Auberginerollade 
tarwe, (schelp- en schaaldieren), eieren, (vis), (pinda’s), (soja), 
melk, (noten), (selder), (weekdieren)

Cannellonis met spinazie en ricotta  
tarwe, schelp- en schaaldieren, eieren, (vis), (pinda’s), (soja), 
melk, (noten), (selder), (weekdieren)

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
Hamrolletjes met asperges 
tarwe, schelp- en schaaldieren, eieren, vis, (soja), melk, 
(noten), (selder), mosterd, (sesam), (sulfiet E 220 - E 228), 
varkensvlees

Caesarsalade 
tarwe, eieren, (soja), melk, selder, mosterd, (sesam)

Salade met haring en rode biet 
tarwe, eieren, vis, melk, (selder)

Kleine salade 
vis, noten, (mosterd), sesam 

Perziken met tonijn 
eieren, vis, (selder), mosterd 

Salade met blauwe kaas en peer 
melk, noten, (selder)

Tomaat met mozzarella  
eieren, melk, (selder)

ONTBIJT
Boterkoek met rozijnen  
tarwe, eieren, melk, (noten), (sesam)

Botercup Rochefort 
melk

Assortiment broodjes, piccolo wit, Brusselse 
pistolet, malse sandwich, stokbrood wit, toastbrood 
wit, hoevebrood 
tarwe, (eieren), (soja), melk, (noten), sesam, (lupine)

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

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

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

Honing 
/

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

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)

Muffin appel/kaneel 
tarwe, eieren, (soja), (melk), (noten), (sesam)

Muffin met suiker 
tarwe, eieren, (soja), (melk), (noten), (sesam)

Muffin met chocolade 
tarwe, eieren, (soja), (melk), (noten), (sesam)

Ronde rozijnenkoek 
tarwe, eieren, (soja), melk, (noten), (sesam)

Speculoospasta 
tarwe, soja

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

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

Yoghurt met aardbeien  
melk

Yoghurt met perziken 
melk

DESSERTEN
Aardbeien 
/

Aardbeiencoulis 
/

Calippo sinaas 
melk

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

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

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

Carte d’or Pistache 
melk, pistachenoten

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

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

Coupe Dame blanche 
tarwe, (eieren), soja, melk, (noten), (pistache, hazelnoten) 

Coupe Dame noire 
tarwe, eieren, soja, melk, (noten), hazelnoten (pistache) 

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

Coupe met vers fruit 
tarwe, (eieren), soja, melk, (noten), (pistache, hazelnoten) 

Frambozencoulis 
/

Gegarneerde wafel 
tarwe, eieren, soja, melk, (noten), (pistache, hazelnoten) 

Hoorntje, wafel, sigaret (ijs) 
tarwe, soja, melk

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

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

Karamelflan 
eieren, (soja), melk

Kinder Bueno Bar 
tarwe (rogge, gerst, haver, spelt), (eieren), soja, melk, 
hazelnoten (amandelen, wal-, cashew-,  pecan-, para-, 
pistache-, macadamianoten)

Kinder Bueno Cone 
tarwe (rogge, gerst, haver, spelt), (eieren), soja, melk, 
hazelnoten (amandelen, wal-, cashew-,  pecan-, para-, 
pistache-, macadamianoten)

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

Raket 
(melk)

Rijstpap 
melk

Rijstpap met kersen 
melk

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

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

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

Abrikozenvlaai 
tarwe (rogge, gerst, haver, spelt, khorasan), melk

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

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

Abrikozentaart 
tarwe, eieren, melk

Quetschentaart 
tarwe, eieren, (soja), melk, (amandelen, pistache)

Muffin 
tarwe, eieren, soja, melk

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

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

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

Warm fruittaartje 
tarwe, eieren, (vis), (soja), melk, (noten), (selder), (mosterd), 
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

Bloemkoolroosjes 
tarwe, eieren, melk, selder, mosterd

Erwtjes 
tarwe, eieren, melk, selder, mosterd

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

Princessenboontjes 
tarwe, eieren, melk, selder, mosterd

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

Wortelen golden duo 
tarwe, eieren, melk, selder, mosterd

SOEPEN
Kervelsoep  
gluten, soja, selder

Pastinaaksoep 
melk, selder

Aspergeroomsoep 
tarwe, eieren, soja, melk, selder

Broccoliroomsoep 
(gluten),soja, melk, selder 

Paprikasoep 
melk, selder

Wortelsoep  
melk, selder

Wortel-gembersoep 
melk, selder, mosterd

Witloofroomsoep 
tarwe, eieren, melk, mosterd, varkensvlees

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

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) 

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

Zalm met verse asperges en mousselinesaus 
gluten, vis, (pinda’s), melk, (noten)

VLEESSUGGESTIES
Halve 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 E 220 - E 
228), (lupine), (weekdieren)

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

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

Schnitzel met parmezaan 
tarwe, eieren, (soja), melk, (noten), varkensvlees

Varkenshammetje met graanmosterdsaus 
tarwe, (pinda’s), melk, (noten), (selder), mosterd, 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


