
take-out Menu
Soepen per liter
Romig soepje van fazant 9.00 
Tomatenroomsoep 7.00 
Boschampignon soep 7.00
Kreeftenroomsoep 9,00
Ajuinsoep 7,00
Pompoensoep 7,00

Voorgerechten 
Taartje met zwezerik en fois gras 14.50 
Terrine van everzwijn en winter 12.50 
confituur

Stoofpotje kikkerbillen en coquilles 13.50  
Carpaccio , selder en groene appel 13.50 
Scampi ‘Bistro’ 11.50 

Hoofdgerechten
Lamskroon , groenten gratin ,stuffed potato

20.50
Romig stoofpotje van fazant ,dooierzwam en 
zwezerik 18.50
Kroontje van hert, rode kool ,knolselder en 
pompoen gnocchi  21.00
Surf en turf van Wagyu rund met langoest

24.50 
Scampi lookroom (9 st ) 19.90
Scampi ‘Bistro’ (9st ) 20.90
Haasje van kabeljauw met een korst van 
Parmezaanse kaas en tomaat 20.50

Genietersmenu

Taartje met zwezerik en fois gras
of

Terrine van everzwijn en winter 
confituur

of 
Scampi ‘Bistro’

******
Kroontje van hert, rode kool, 

knolselder en pompoen gnocchi 
of

Haasje van kabeljauw met een korst
van Parmezaanse kaas en tomaat

of
Romig stoofpotje van fazant,

dooierzwam en zwezerik

of
Australische Wagyu

*****
Millefeuille met peer en walnoten 

of
Extreem chocolade dessert

of
kaasplankje

37.50 €
Menu per gezelschap te nemen 

Pastas
Pasta carpaccio ‘Urbani’ 18.50
(truffel, Parmezaan en rucola)
Pasta ‘Bistro’ 23.50
(schaal en schelpdieren, tomaat en gamba)

Salades 
Caesar sla 17.80
(kip, spek, anjovis, croutons en parmezaan)
Sla geitenkaas 17.50
Salade ‘Bistro’ 22.50
(gamba, panchetta, huisgerookte zalm)

KLASSIEKERS
Spaghetti Bognaise 9.00
Vol au vent 14.50
Spare Ribs 17.50

Vegetarische gerechten
Vegetarische cannelloni 17.50 
Chili ‘sin carne’ 16.50
Tajine met vijgen en 19.50 
no chicken

Weekdeals 15.50€ 

Donderdag 

Steak, sla, frietjes en saus

( béarnaise , champignon of peper )

Vrijdag
Stoofpotje van wild 

Dessert
Millefeuille met peer en walnoten 6.00 
Extreem chocolade dessert 7.00
Pavlova met mascarpone en mango 7.00
Kaasplankje 8.00 
Weekdessertje 7.00 

Uitleg over het menu

Al onze gerechten worden 
op bord gepresenteerd zoals 
u bij ons zou komen eten , 
compleet met bijgerechten 
(zoals brood , friet enz …)
Enkel soep wordt in een 
emmertje van 1liter en koud 
voorzien zonder brood
U kan uw gerechten zowel
warm als koud afhalen
Vergeet bij een bestelling 
van rood vlees uw favoriete 
bakwijze niet  , en of u het 
warm of koud wenst mee te 
nemen + uur van afhaling
Afhalen kan van donderdag
t/m zondag van 16 tot 20 u
Bij een bestelling van 75 euro 
ontvangt u een flesje wijn 
vanaf 125 euro een fles cava 
en een fles wijn


