
MOCKTAILS &  
NATURAL DRINKS
Firefly - Kiwi lemon munt 33cl 7,00

Seedlip gin (alcoholvrije gin) 12,50

Mocktail appel - tijm 8,50

Mocktail van het huis 8,50

FINGERFOOD

Chips (zout/paprika) 2,00

Bordje jonge kaas 6,50

Bitterballen (10st)  6,00

Warme hapjes (8st/16st) 8,50/15,80

Sneukelplankje 21,50

APERITIEVEN

Cuba Libre (Kraken rum) 10,00

Aperol Spritz 8,50

Glas cava reserva 8,50

Cava cassis 9,50

Martini wit/rood 6,00

Porto / Cherry / Pineau 6,00

Campari / Safari / Pisang 8,00

Ricard 8,00

Picon vin blanc 10,00

Kirr 7,50

Vodka Eristoff 8,00

Havana wit/reserva 9,00/10,00

William Lawson 9,00

Cava brut reserva fles 32,50

Champagne 60,00

GIN 

Kruidig

Hendrick’s gin 13,50

Ever gin 13,00

Floraal

Gin Bombay Saphire 12,00

Poppies gin 12,50

Zoet

Buss 509 grapefruit 13,50

Buss 509 elder flower 13,50

Citrus

Tanqueray Rangpur 13,00

(alle gins worden met Fevertree tonic geserveerd)

apero is  
always a  
good idea.



fruitig

Kriek Mort Subite 4,5° 3,80

BIEREN

blond

Cristal 2,80

Grimbergen 6,7° 4,50

Carlsberg 5,5° 3,40

Hommelbier 7,5° 3,50

Duvel 8,5° 4,80

Karmeliet tripel 8,4° 4,80

Keyte tripel 7,7° 4,50

Westmalle tripel 4,80

Omer 4,80

Thouroutenaere 7,5° 4,60

Troubadour 4,80

Brugs tarwebier 2,80

donker

Grimbergen 6,5° 4,60

Chimay blauw 9° 5,30

La Trappe dubbel 7° 4,30

Rodenbach 5,2° 3,00

Orval 6,2° 5,00

alcoholvrij

Maes zero 25cl 2,70

Sportzot 33cl 4,80

WATER

Spa rood 2,80

Spa rood 50cl/1l 5,50/7,50

Spa blauw 2,80

Spa blauw 50cl/1l 5,50/7,50

FRISDRANKEN

Pepsi Max 2,80

Spa citroen 2,80

Spa orange 2,80

Nordic tonic 2,80

Ice Tea Lipton 2,80

Fever Tree - miditerranean 5,00

VRUCHTSAPPEN

Looza orange 3,00

Looza appel 3,00

Looza ace 3,00

Vers sinaasappelsap 7,00

Cécémel 3,00

Frisi 3,00

Glas melk 2,00

HUISWIJN

Glas wit/rood/rosé 5,00

Karaf wit/rood/rosé 15,00

Fles wit/rood/rosé 23,00



menukaart

VOORGERECHTEN

Carpaccio van rundsvlees (rucola, parmesan, olijven en zongedroogde tomaten) 16,50

Kroketjes van Zeebrugse garnalen (2st.) 18,50

Gegrilde groene asperges, gerookte zalm, espuma van ei 16,50

Soepje van de dag 6

HOOFDGERECHTEN

Marokkaanse tajine  
(pompoen, courgette, aubergine, paprika, rozijnen, noten, raz el Hanout)

18,90

Catch of the day 27,80

Steak van Belgisch rundsvlees (Slaatje, frietjes, champignon- of pepersaus) 25,80

Entrecôte (2 pers) (Slaatje, frietjes, champignon- of pepersaus) 60

Stoofvlees van rund (Spitskoolsalade, frietjes, mayonaise) 21

Chili con carne   
(Tomaat, gehakt, chili, maïs, rode kidney bonen, tortillas, guacamole, sour cream) 

18,50

SALADES

Salade geitenkaas  (Spek, tomaat, rozijnen, granaatapple, komkommer, radijs, sojabonen) 21

Ceasar Salad (Kip, olijven, verse ansjovis, ei, romeinse sla, broodkorstjes, parmesan) 21

KINDERKAART

Gehaktballetjes in tomatensaus met puree 12,50

Kippenfilet met appelmoes en frietjes 12,50

Frikandellen met appelmoes en frietjes (1st / 2 st) 10

Garnaalkroketje 12

Kaaskroketje 10

Extra kinderbordje 2,50



VAN HET HUIS                                                           glas karaf fles

Paparuda, Sauvignon | Roemenië (wit) 
Deze droge, witte wijn heeft een mooi aroma van citrus en pompel-
moes. De fruitige smaak heeft iets weg van zwarte bessen.

5,00 16,50 25,00

Anoranza, Tempranillo | Spanje (rosé)
Een zeer mooie en heldere Spaanse rosé wijn. Ontdek noties van 
frambozen en bramen, met een droge afsmaak..

5,00 16,50 25,00

Racine, Malbec | Frankrijk (rood) 
De wijn kenmerkt zich door een mooie viscositeit. Aroma’s van 
klein zwart fruit als bramen, bosbessen en toetsen van vanille.

5,00 16,50 25,00

wijnkaart

WITTE WIJNEN
fris & mineraal

Pouilly fumé, Jean Pabiot, Sauvignon | Frankrijk
De wijn heeft excellent fruit en complexe mineraliteit komende van de beste wijngaarden 
uit Pouilly. Expressieve neus van citrus vruchten met een complexe mineraliteit.

35,50

Anton Bauer, Gruner Veltliner | Oostenrijk 
Alle aroma’s typeren een gruner veltliner, verschillende lagen fruit en kruiden zoals peper, 
noten, appel en exotisch fruit.

30,40

Entre Deux Monts, Chardonnay | België 
Zuiver en vrij aromatisch in de neus met aroma’s van rijper steenfruit en citrus met een 
fijne hout- en florale toets. Heerlijke, toegankelijke Chardonnay van Belgische bodem.

30,00

Carugate San Michele, Soave Classico, Garganega | Italië
Garganega is de typische witte druivensoort van de Veneto streek die hier groeit op de 
vulkanische ondergrond van Ca’ Rugate. Aangename frisse aperitiefwijn met toetsen van 
groene appel en amandel.

30,20

vol & zacht

Wente Morning Fog, Chardonay | USA
Geniet van de goudgele kleur en de aroma’s van rode appel, vanille en mooi geïntegreerde 
houttoetsen. Deze Chardonnay is mondvullend met een lange, verfrissende afdronk.

31,80

Ch, Burgozone, Viognier Sd | Bulgarije 
Elegante aroma’s van rijpe abrikozen, vleugje citrus en mango. Volle, harmonieuze smaak.

29,60

Kliprug Kaapzicht, Chenin Blanc | Zuid-Afrika 
In de mond hebben we een licht vettige toets met hints van rijpe ananas en krokante 
zuren. Echte maaltijdwijn.

34,30

Macon Lungny Les Crays, Chardonnay | Frankrijk
Deze Macon-Lugny komt uit het zuidelijkste punt van Bourgogne vandaar volrijpe  
chardonnay. Zeer elegante en intense smaak. Garganega is de typische witte druivensoort 
van de Veneto streek die hier groeit op de vulkanische ondergrond van Ca’ Rugate.  
Aangename frisse aperitiefwijn met toetsen van groene appel en amandel.

30,60

zoet

Domaine Tariquet Premieres, Gros Maseng | Frankrijk 
Mooie aromatische witte wijn, zoet maar toch met frisse zuren. De lijster op het etiket  
verwijst naar de herfst op dat moment plukt men de overrijpe druiven.

29,00



RODE WIJNEN
rijk & gul

Campustaura, Ribera Del Duer, Tempranillo | Spanje
Intense fruit aroma’s met zwarte en blauwebessen aangevuld met een fijne houttoets. 
Zeer mooie structuur, intense expressie in de mond, krachtig en rijpe tannines.

29,70

Burnier, Cabarnet Sauvignon, Merlot | Rusland
De wijn heeft een aroma van zwart fruit, bessen, thee blaadjes en groene thee. De smaak 
is die van rijpe kersen en pruimen..

34,00

Zorzal Malayeto, Tinto, Granache | Spanje
Heel intense en frisse aroma’s van zwart fruit (braambes, zwarte bes) gemengd met  
aardse toetsen en cederhout. Een ware ontdekking!

34,30

Monte Da Ravasqueira, Tinto, Syrah, Touriga | Portugal
Een mooi huwelijk tussen syrah en touriga nacional. Karakterwijn met rijpe tannines die 
goed in balans liggen.

32,40

stevig & stoer

Redheads, Coco Rotie, Syrah, Viogner | Australië
Een aroma van rijpe frambozen, vanille en abrikoos. De smaak van kersen, donkere  
chocolade en likeur van frambozen.

35,80

Apatsagi, Pinot Noir | Hongarije 
Een wijn met een diep rode kleur en aroma’s van rijpe kersen. Een kruidige, karakteristieke 
Pinot noir, delicaat en zacht, met fijne tannines en een lange afdronk.

35,20

Norton Privada Blend, Malbec, Merlot | Argentinië
Voor deze privada gebruikt men malbec van wijnstokken die tussen de 50 en 80 jaar oud 
zijn dit zorgt voor een wijn met heel veel structuur en finesse.

34,40

Ch. Pontoise Cabarrus , Haut-Medoc, Cabarnet | Frankrijk
Het is een krachtige geconcentreerde wijn met een lange afdronk.

36,70

Solesta Rosso Piceno, Monte-Pulciano, Sangiovese | Italië
Door z’n finesse en kruidige toetsen is dit een wijn die zeer goed past bij wildgerechten en 
stoofpotjes, of zelfs om van te genieten na de maaltijd.

35,10

ROSÉ WIJNEN
vol & zacht

Chateau Pigoudet, Grenache, Cinsault  | Frankrijk
In de mond een heerlijke frisse aanzet vol elegantie en evenwicht. Smaken die vooral doen 
denken aan zuiderse vruchten zoals ananas en pompelmoes.

31,60

Santa Tresa, Nero D’avalo, Frappato | Sicilië
Aroma’s van bessen met hints van viooltjes en rozen. Elegante bio-wijn met frambozenen 
bosaardbeifruit en een uitstekende fraicheur.

28,60
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