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FINGERFOODS

Tapas mix (2 pers.)
• tapenade/zuiderse ham/Ibericokroket/ansjovis

€ 18,90

Ibericokroketjes

€ 11,00

olijfjes/Porchetta/grissini/schelvis •

• picklesmayonaise •

Krokantjes

€ 9,00

• schelvis/tartaarsaus •

Lookbrood uit de oven
• tomaatjes/look •

€ 8,00

Apero tip
Tripel D’Anvers

€ 3,90

Monkey 47
Fever tree tonic

€ 10,50
€ 3,50

Grandma’s Medicine

€ 9,00

Verhofstede Pink Gin
Fever tree tonic

€ 8,50
€ 3,50

Negroni

€ 8,00

Seedlip Spice 94

€ 9,00

• Elixir Christiane/Fever tree mediterranean tonic •

• Hermit gin/Red vermouth/Campari •

• Fever tree tonic •
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GIN & TONIC

Bombay Sapphire
Fever tree tonic

€ 7,80
€ 3,50

Hendrick's
Fever tree tonic

€ 8,50
€ 3,50

Save the Queen Gin
Fever tree tonic

€ 10,50
€ 3,50

Edelweiss
Fever tree tonic

€ 8,00
€ 3,50

Mare

€ 8,90
€ 3,50

Fever tree mediterranean tonic

Verhofstede Pink Gin
Fever tree tonic

€ 8,50
€ 3,50

Copper Head
Fever tree mediterranean tonic

€ 11,50
€ 3,50

Copper Head Black Batch
Fever tree aromatic

€ 11,50
€ 3,50

Monkey 47
Fever tree tonic

€ 10,50
€ 3,50
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BUBBELS & APERO

Champagne
Champagne deVenoge • Glas •
Champagne deVenoge • Fles •

€ 14,00
€ 65,00

Cava
Cava Brut Gran Gesta • Glas •
Cava Brut Gran Gesta • Fles •
Cava Pere Ventura Rose • Fles •

€ 6,90
€ 31,00
€ 39,00

Kirr
Kirr Royal • champagne deVenoge •

€ 5,40
€ 14,00

Martini • wit/rood/Fiero/rose •

€ 5,40

Apero
Porto wit/rood
Sherry
Pineau des Charentes
Campari
Gancia
Passoa
Pisang
Safari
Ricard
Aperol Spritz
Hugo
Alcoholvrije Hugo

€ 5,20
€ 5,20
€ 5,20
€ 5,50
€ 5,00
€ 5,20
€ 5,00
€ 5,50
€ 6,50
€ 7,00
€ 7,00
€ 6,20
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VOORGERECHT

Buikspek traag gegaard

€ 16,00

met huisbereide pickles

Huisbereide Kaaskroketten 1 // 2 stuks

€ 7,50// 15,00

3 kazen/tartaarsaus

Gemarineerde Carpaccio

€ 19,00

4 à 5 weken gemarineerde entrecote

Garnaalkroketjes 1 // 2 stuks

€ 8,50// 17,00

Scampi lookboter

€ 16,00

citroen/cresson

fijne tuinkruiden

Tomaat garnaal

€ 17,00

kropsla/garnaal/mix van tomaatjes
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WISTJEDATJES

Op zoek naar een locatie
voor vergadering, feestje …?
Onze 1ste verdieping is een geschikte locatie.
Meer info kan je vinden bij onze verantwoordelijke.
De keuken is open tot 21u • in de Brasserie kan je natafelen
tot 23u.
Wij vragen u de keuze te beperken tot 5 verschillende
gerechten per tafel.
Betaalmogelijkheden zijn Bancontact/VISA/Mastercard en
Cash.
Wifi: guest _royal • Password: brasserie_royal
Honden niet toegelaten, bedankt voor u begrip!
U kan steeds terecht bij onze verantwoordelijke
voor vragen i.v.m allergenen.
Opgelet, samenstelling van gerechten kunnen wijzigen.
ROKEN - Op het terras vragen wij u zeer vriendelijk om
tijdens het roken rekening te houden met andere gasten
die in u nabijheid aan het dineren zijn, alvast bedankt!
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VLEES

Filet Mignon (steak) Belgisch

€ 21,00

pepersaus
champignonroom
verse bearnaise

€ 2,00
€ 2,00
€ 3,50

		
Filet Pure Belgisch
€ 29,50
pepersaus
champignonroom
verse bearnaise

€ 2,00
€ 2,00
€ 3,50

Entrecote Holstein

€ 29,00

Steak tartaar

€ 24,00

pepersaus
champignonroom
verse bearnaise

€ 2,00
€ 2,00
€ 3,50

rauwe bereiding van Piemontese rund

		
Varkens côte à l’os (100% Zeeuwsvlaams Duroc)
€ 27,00
pepersaus
champignonroom
verse bearnaise
Cross & Blackwell

€ 2,00
€ 2,00
€ 3,50
€ 3,00

		
Kipbrochette
€ 21,00
pepersaus
champignonroom
verse bearnaise
provencale

€ 2,00
€ 2,00
€ 3,50
€ 3,00

		
Huisbereide Vol au Vent
€ 18,00
Huisbereide stoverij van rund

€ 17,00

			
		
Inbegrepen bij deze gerechten mag u kiezen uit
frietjes • fijne frietjes • brood • puree • gratin • kroketten
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VIS

Zeetong

dagprijs

huisbereide tartaar/slaatje

Filet van Noorse Zalm

€ 25,60

geroosterde groentjes/witte wijnsaus

Zeebaars

€ 28,00

aardappelkwartjes/tomaat/geroosterde groentjes

Scampi lookboter

€ 25,60

fijne tuinkruiden

		
Inbegrepen bij deze gerechten mag u kiezen uit
frietjes • fijne frietjes • brood • puree • gratin • kroketten

SALADES
Makreel

€ 19,50

gemengde sla/courgette/groene asperge

Garnaal

€ dagprijs

kropsla/diverse tomaatjes/grijze garnalen

Veggy

€ 18,00

cannelonni/tomatensaus/basilicum

		
Inbegrepen bij deze gerechten mag u kiezen uit
frietjes • fijne frietjes • brood • puree • gratin • kroketten
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MOSSELEN (tijdens seizoen)
Natuur
dagprijs
Look
Lookroom
Witte wijn
Provencale
Pikant
Venkel & Ricard
			
Inbegrepen bij deze gerechten mag u kiezen uit
frietjes of kroketten • brood • sausje
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KEUZEMENU
VANAF 20 · 06

VANAF 01 · 08

Carpaccio van
West-Vlaams rood
of
mosselen op zuiderse wijze

Tomatenroomsoep
of
scampi look

Sorbet

Sorbet

Zeebaars

Mosselen
natuur of look (+/- 1 kg)

of
Zesrib
100% “Fassona”
Piemontese

of
Varkensribstuk

met fijne tuinkruiden

aardappelkwartjes/tomaat
geroosterde groentjes

Cross & Blackwell

fris slaatje · verse frietjes

Dame Blanche
of
Crème brûlée

Dame Blanche
of
Panna cotta
gemarineerde aardbei

€ 41

€ 41

p/p
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p/p

Menu per tafel te nemen

SUGGESTIES

voorgerecht
Mosselen op Zuiderse wijze

€ 16,50

look/ paprika/ chorizo/ witte wijn

hoofdgerecht
Zesrib 100% “Fassona” Piemontese
fris slaatje/verse frieten
pepersaus
champignonroom
verse bearnaise

€ 29,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 3,50

wijntip
• WIT •
Pinot Grigio Dal Cero

• Glas •

€ 5,90

• ROOD •
Ropiteau Pinot noir

• Glas •

€ 5,90
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KIDS

Vol au vent

€ 12,50

groentjes/verse frietjes

Stoverij

€ 11,00

groentjes/verse frietjes

Kipfilet

€ 14,00

groentjes/verse frietjes

Krokantjes van Schelvis

€ 12,00

groentjes/verse frietjes

Curryworst

€ 8,00

verse frietjes/ketchup

Huisbereide kaaskroket

€ 9,00

groentjes/verse frietjes

Garnaalkroket

€ 9,50

groentjes/verse frietjes
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private
dining
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DESSERT

Dame Blanche

€ 7,00

warme chocoladesaus

Aardbei

€ 9,00

vanilleijs/verse aardbeien

Brésilienne

€ 7,00

nootjes/caramel

Sabayon

€ 8,50

Aarenberg/vanille-ijs

Café Glace

€ 8,00

Espresso/mokka-ijs

Chocolademousse

€ 8,00

Callebaut/rode vruchten

Cheesecake

€ 8,00

crumble van peperkoek

Panna Cotta

€ 8,00

gemarineerde aardbeien
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KOFFIE & THEE

Koffie

€ 2,70

Espresso • klein •

€ 2,70

Decafeine

€ 2,70

Koffie verkeerd

€ 3,20

Cappuccino • slagroom of gestoomde melk •

€ 3,20

Macchiato

€ 3,20

Warme chocomelk

€ 3,00

Irish (Whisky)

€ 8,00

French (Cognac)

€ 8,00

Italian (Amaretto)

€ 8,00

Orange (Cointreau)

€ 8,00

Paris (Grand Marnier)

€ 8,00

Cafe Royal (Marula)

€ 9,00

Maak een keuze uit onze thee box, vraag ernaar
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STERKE DRANK

cognac
Remy Martin V.S.O.P
Pierre Ferrand (1er Cru formula 1840)
Delamain pale & dry XO

€ 8,50
€ 9,50
€ 14,80

calvados
Chateau du Breuil 8 ans
Chateau du Breuil VSOP

€ 9,50
€ 7,00

whisky
Jack Daniels
Highland Park 18 years
Glenfiddich 12 years
Dalwhinnie 15 years
Lagavulin 16 years

€ 6,50
€ 18,00
€ 8,00
€ 9,00
€ 13,50

likeur
Elixir Christiane

€ 6,20

rum
Havana Club wit 3 years
Havana Club bruin 7 years

€ 6,00
€ 8,00

Amaretto
Limón de la Casita
Grappa wit
Grappa bruin
Sambuca Molinari
Grand Marnier
Cointreau
Baileys
jenever Bols oud of jong
Vodka Belvedere

€ 5,50
€ 6,00
€ 6,00
€ 8,00
€ 6,50
€ 5,90
€ 5,80
€ 6,00
€ 4,50
€ 8,00

bourbon
Wild Turkey 101
Maker’s Mark
Michter’s

€ 7,00
€ 8,00
€ 14,00
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FRISDRANK & WATER

Coca Cola/Coca Cola zero/Sprite/Fanta

€ 2,60

Lipton Ice Tea

€ 2,60

Tonissteiner citroen/appelsien/pompelmoes

€ 2,70

Minute Maid appelsien/appel/ Ace

€ 2,60

Fever Tree tonic

€ 3,50

Vers appelsiensap

€ 5,00

Chaudfontaine plat/ bruis

€ 2,50

Chaudfontaine plat/bruis/licht bruis 50 cl

€ 4,80

Chaudfontaine plat/bruis/licht bruis 1 liter

€ 7,50
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BIER

bieren op vat
Stella

€ 2,60

Tripel d’Anvers

€ 3,90

bieren op fles
Aareberg

€ 3.90

Orval

€ 4,20

Vedette

€ 3,30

Leffe Bruin

€ 3,30

Kriek Boon

€ 2,90

Hoegaarden

€ 2,60

Duvel

€ 3,90

Westmalle Trippel

€ 3,90

Westmalle dubbel

€ 3,90

Chimay blauw

€ 4,20

St Bernardus 12

€ 3,90

La Chouffe

€ 3,90

Geuze Mariage Parfait (37,5cl)

€ 7,90

Jupiler 0,0%

€ 2,60

Delirium Red

€ 3,90
22
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WITTE WIJN

Domaine Duffour cotes de Gascogne

€ 4,20/glas • € 19,50/fles

Côtes de Gascogne/ Frankrijk
Gros Manseng / Colombard
Deze witte Gascogne is gemaakt op basis van 80% Colombard en 20%
Gros-Manseng. Zijn licht citroengele kleur met groene glans en zijn uit het glas
springend explosief parfum van appel en limoen,
bereiden u voor op zijn sappige, levendige, frisse smaak met indrukken van
limoen en pompelmoes!

Collonara Verdicchio Superiore Cuprese 2017		

€ 28,00

Marche/ Italië
Verdicchio
Deze `Cuprese’ is een ronduit schitterende Verdicchio die in sommige oogstjaren zelfs geruime tijd mag rijpen. Het is een intens fruitige witte wijn met
impressies van gele appel en ananas. Hij heeft een goede structuur en een
mooi evenwicht en zijn smaak is sappig en smaakvol.

Tenuta di Corte Giacobbe Pinot Grigio Dal cero 2018

€ 29,00

Venetië / Italië
Pinot Grigio
Deze Pinot Grigio heeft een strogele kleur met groene schijn en een fruitige
neus (peer en banaan) met bloemengeuren. Zijn smaak is mooi in evenwicht,
fris en levendig.

Weingut Josef Ehmoser Grüner Veltliner ‘ Von den Terrassen’ 2018		
		
€ 28,00
Wagram / Oostenrijk
Grüner Veltliner
Deze ‘Von den Terrassen’ is een klassieke Grüner Veltliner, fris en levendig
en met die typische peperige nasmaak.

Adegas Rosalia de Castro Rias Biaxas ‘Albariño’ Paco & Lola 2017
		
€ 36,00

Galicia / Spanje
Albariño
De smaak is zeer mondvullend en heeft een goede, frisse en zuivere aanzet
dankzij de mooie zuren. Deze prachtwijn heeft een stevige body en is zeer
goed onderbouwd. De afdronk is lang en smakelijk, kortom een grote wijn.

Azienda Livon Sauvignon Blanc 2017		
€ 26,00
Friuli/Italie
Sauvignon blanc
De Sauvignon Blanc van het wijnhuis Livon heeft een kristalhelder oppervlak,
een strogele kleur en mooie tranen. We nemen de typische geuren waarvan
kruisbes, groene appel, limoen, passievrucht en zeker ook vuursteen.
De karaktervolle, droge wijn valt op door zijn gebalanceerde structuur en
strakke zuren. In zijn expressieve afdronk kunnen we genieten van exotische
vruchten en mineraliteit
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Domaine Fondreche Ventoux AOC 2018		

€ 29,00

Rhône/Frankrijk
Grenache blanc/Rousanne/Clairette/Rolle
De heerlijke florale tonen worden omlijst door een hoge mineraliteit met
ziltige aspecten. Daar waar het veel witte Rhône wijnen mankeert aan frisse
zuren, zijn die hier juist bepalend voor de extra klasse van de wijn.

Domaine Thibert Mâcon Verzé 2016		

€ 42,00

Bourgogne/Frankrijk
Chardonnay
Deze fantastische Mâcon-Verzé werd gedurende tien maanden voor 90% in
roestvrij stalen tanks en voor 10% in vijf jaar oude eiken vaten opgevoed met
de bedoeling de puurheid van de Chardonnay volop te bewaren. Goudgele
kleur met bronzen weerschijn, gulle neus met een breed palet van geuren:
citroen, kamperfoelie, amandel en vanille. De mond, perfecte weerspiegeling
van de neus, is vrank en fris en eindigt in een langgerekte, fruitige finale die
de wijn zijn nobel karakter verleent.

Delheim Chenin Blanc 2018		

€ 28,00

Stellenbosch/Zuid Afrika
Chenin blanc
Deze Chenin Blanc van Delheim is afkomstig van met de hand geplukte
druiven die na ontsteling zacht geperst werden. Hij verbleef enkele maanden
op zijn droesem en kreeg geen vatrijping om het fruitige karakter zo veel
mogelijk te behouden. Hij is lichtgeel van kleur met heldere schitteringen en
heeft aangename aroma’s van citrus, groene appel en ananas. De smaak is
levendig, wat tropisch en toch fris met een zachte afdronk.

Château Tracy Pouilly Fumé 2018 		

€ 55,00

Loire/ Frankrijk
Sauvignon Blanc
Krachtige en complexe geur met aroma’s van exotisch fruit. In de mond
sappig en fris met een lange aromatische afdronk.

Domaine latour-Giraud Meursault ‘Cuvée Charles Maxime’ 2016
		
€ 69,00

Bourgogne/ Frankrijk
Chardonnay
Lichtgeel tot gelig. In de neus boter, noten, appel en kruidigheid van hout.
In de mond een ronde aanzet, romig maar elegant en met finesse door de
mineralen en de mooie zuren. Goede integratie van het hout.
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ROSÉ WIJN

Domaine La croix belle Le Champ des Grillons 2018
€ 4,40/glas • € 23,50/fles
			

Languedoc / Frankijk
Grenache / Syrah / Cabernet Sauvignon
Het is een lichtkleurige rosé met een neus van bloemen en kruiden.
De smaak is bijzonder subtiel en harmonieus en verrast door zijn grote finesse!
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RODE WIJN

Udaca Irreverente Tinto

€ 4,20/glas • € 19,50/fles

Dao / Portugal
Touriga-Nacional /Tinta Roriz /Jaen /Alfrocheiro Preto
Het is een bijzonder rijke en ronde wijn met veel rijp fruit en hints van cacao
en specerijen.

Le Vieux Donjon Châteauneuf Du Pape 2015 		
€ 69,00			
		
Rhône / Frankrijk
Grenache / Syrah / Mouvèdre / Cinsault
Soepel, koel en dicht met een aroma van donker fruit en specerijen.
De tannine is krachtig, en de afdronk wordt geprikkeld door mineralen.

Domaine Latour - Giraud Pommard Cuvée Carmen 2017

€ 65,00		

Bourgogne / Frankrijk
Pinot Noir
De wijn die hier van gemaakt wordt is rijk en gecorseerd, krachtig, intens
en stevig gestructureerd. De afdronk is lang en klasse vol.

Josef Ehmoser St. Laurent 2015		

€ 38,00		

Wagram/Oostenrijk Sankt Laurent
De sankt laurent-druiven komen van de Georgenberg met een ondergrond
met veel löss en worden met een zeer lage opbrengst geoogst (zo’n 40 hl/ha)
De wijn wordt voor de helft opgevoed op nieuwe eikenhouten vaten om
houtdominantie te voorkomen. Het resultaat is een nobele en elegante wijn
met veel bramen- en zwarte bessenfruit alsmede subtiele kruidige tonen
en invloeden van het eikenhout. Heerlijk sappig, vol en elegant.

Pomerol Château La Pointe 2014		

€ 59,00			

		
Bordeaux / Frankrijk
Merlot / Cabernet Franc
De aanzet is traditioneel rond en soepel maar gaandeweg neemt de
structuur van deze wijn de bovenhand. De krokante taninnes zorgen voor
een volle stijl. De finale is fris en wordt gedomineerd door de
Cabernet Francs die hem zijn lengte en complexiteit geven.
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Monsant D.O. Mas Donis Old Vines 2016		

€ 29,00		

		

Cataluna/Spanje
Garnache/Syrah
Een mooie donkere kleur en een neus met rood en zwart fruit en bloemengeuren. In de mond is hij vol, rondborstig en zacht. De wijn krijgt 9 maanden
vatrijping op Franse en Amerikaanse eiken vaten. Zijn vrij stevige smaak is
heel zuiver en sappig. Wijndomein ‘Donis’ is wat hoger gelegen in de heuvels
ten zuidwesten van Barcelona. Gemaakt met 85% ‘Garnacha’ en 15% ‘Syrah’
afkomstig van oude wijnstokken.

Pogio Bonelli Chianti Classico 2016		

€ 39,00		

Toscane / Italië
Sangiovese / Canaiolo
Het resultaat is een rode Italiaan met een onvervalste, karakteristieke uitdrukking van de Sangiovese. In de neus nemen we wilde bessen, zwarte kersen
en tijm waar. De smaak is stevig en rechtdoor maar de kruidigheid en delicate
houttoets verzachten het geheel, lekker!

Azienda Pico Maccario Barbera D’Asti tre roveri 2012

€ 38,00

Piemonte / Italië
Barbera
De wijn heeft een robijnrode kleur met een typisch complex en breed Barbera
geurenpalet met rijp zwart en rood fruit en wat vanille. Met een mooi evenwicht tussen zuren en tannines.

Viña Guria Rioja Reserva 2014 		

€ 32,00

Rioja / Spanje
Tempranillo
Het is een typische `Tempranillo’ die fluweelzacht en mooi rond smaakt. De
vatrijping overheerst niet, is mooi samen gesmolten en niet overdreven en
geeft een fraaie vanillesmaak. Ook de afdronk is lang en zeer aangenaam.

Bodegas Escorihuela Malbec 1884 Reservado 2017

€ 32,00

Mendoza/Argentinië
Malbec
Deze handgeplukte Malbec verbleef 8 maanden op voor de helft Franse
en de andere helft Amerikaanse eiken vaten. Het is een diepgekleurde,
zeer geconcentreerde wijn met zachte tannines, een aangename ronde
soepelheid en een mooie afdronk met wat hout en veel rood en zwart fruit.
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