LUNCHKAART
Verkrijgbaar van

Woe - Vrij 12u00 - 14u30 & Zat - Zon 12u00 - 16u00

Heerlijke nieuwkomers !!
Djeu’s 1/2 kip met Jus’18.50

geserveerd met roast aardappel met rozemarijn en frisse sla of appelmoes

Buikspek 24/u langzaam gegaard

12.50

geserveerd op een vikingbroodje met mangochutney, zoetzuur, jalapeno en grillsaus

Pulled Pork “Jack Daniëls” brioche bun 12.50
Traag gegaard varkensvlees met koolsla.

Chicken ‘Grill’ rustiek broodje 12.50

Traag gegaarde kipfilet, kort gegrild, sla, saus naar keuze

Pasta Scampi of Pasta Kip 20.50

vergezeld van een licht pittige getomateerde roomsaus, zongedroogde tomaat

Jambonneau ‘Vjeu Djeu’ Hammetje 23.00

24/u gegaard op lage temperatuur, fijne mosterdsaus, sla, aardappel naar keuze:

Steak Tartaar +/- 200 gr ‘A la minute gemalen in de koeling’ 26.00

Belgische wit-blauw. ‘Classic’, direct geserveerd met de klassieke garnituren

Toast (enkel - dubbel)

Gerookte zalm ‘klassiek’ met rode ajuin en peterselie 9.50 enkel / 18.00 dubbel
Gerookte zalm ‘fancy’ met advocado, rucola, kruidenkaas, meergranen triangel 13.50
optioneel extra gepocheerd eitje +1.50

Dikke Boterhammen (enkel - dubbel belegd - bruin of wit brood)
Gebakken champignons 9.50 enkel / 18.00 dubbel

Vleugje look, belegd op een lapje ‘Colonata’ het beste spekvet van Italië

Brie afgewerkt met luikse siroop en mix noten 8.50 enkel / 16.00 dubbel

Soep ’Vraag naar onze suggestie volgens het seizoen en aanbod’ 8.50
Brood inbegrepen - supplement slaatje +3.50

Krok’N Roll

Krok’N Roll “Meneer” 9.50
Krok’N Roll “Madam” met een spiegelei 11.50
Krok’N Roll “Ananas” op een schijf vers gegrild

12.00

Eitjes

Omelet natuur 9.50
Omelet spek 11.50
Omelet van’t veld 14.50

Brood inbegrepen - supplement frietjes +3.50

Salades

Salade Geitenkaas met appel en spek ’ook verkrijgbaar zonder spek’ 19.50

Lauwe geitenkaas op een bedje van notensla met bijpassende dressing op basis van luikse sirooplook,

Salade Kip met seizoensgebonden ingrediënten 19.50
Salade Scampi met seizoensgebonden ingrediënten 19.50
Griekse sla met seizoensgebonden ingrediënten 18.50

Kroketten

Duo van Garnaal en Kaaskroket met garnituur 14.50
Kaaskroketten 2 stuks met garnituur 12.00
Garnaalkroketten 2 stuks ‘Top
Top kwaliteit’ 40% grijze noordzeegarnalen met garnituur 17.00
Brood inbegrepen - supplement frietjes en of slaatje +3.50

Burgers

Royal Djeu Beefburger ‘BLACK
BLACK AGNUS’
AGNUS 200 gr 19.50

Riante huisgemaakte beefburger met garnituur. Broodje, sla, tomaat, cheddar, bacon, ui, zoete agurk, spiegelei en frieten

Royal Vjeu Fishburger ‘kabeljauw’ ‘200 gr 19.50

Riante fishburger met garnituur. Broodje, sla,tomaat, ui, zoete augurk, spiegelei en frieten.
Lekker samen met een eigen bereide tartaarsaus

Van De Stoof

Stoofvlees ‘van den bompa’ 23.00

Traag gegaarde ‘endvogel’ op de oude wijze met donker leffebier, zoete ajuin en een frisse witloofsla

Vol au vent ‘van den moemoe’ 22.00

Een traaggegaard kieken met een lekker koekske en afgewerkt met een mousseline saus

Van Den Beenhouwer

Ribbekes Mon Djeu met koolsla, bbq saus en zoetzure saus (aardappelkeuze) 19.50
Optioneel zoete aardappel frietjes + 3.50

Van Den Visboer

Dorade Royal ‘Grillada’ - volledige vis 25.00

Warme groenten of frisse sla en rozemarijnaardappeltjes

Mortselse Vispan 26.00

Rijkelijk gevuld, duchesse aardappel en heerlijk ‘goddelijke’ saus

Sardienen op de plancha gebakken - de zon op uw bord ’Volgens het seizoen en aanbod’ 21.00
Met slaatje - frietjes

Scampi

Scampi ‘Curry’ 7stuks, vergezeld van een fijne currysaus en tuinkruiden 16.50
Scampi ‘Grillada’ 7stuks gegrild in fijne olijfolie en look 15.50
Scampi ‘Non De Djeu’ 7stuks, vergezeld van een licht pittige getomateerde roomsaus 16.50
Scampi ‘Del Sol’ 7stuks, geserveerd in een romige saus met groentjes olijven en feta 18.50
Brood inbegrepen - supplement frieten +

3.50

Voor De Kleine Mannen Tot 12 Jaar
Kipfilet met appelspijs 14.50

Traaggegaarde kipfilet, licht gegrild met de klassieke garnituren en frieten

Royal Kids Beefburger 14.50

Huisgemaakte ‘black agnus’ beefburger met garnituur. Broodje, sla, tomaat, cheddar,
bacon, ui, zoete agurk, spiegelei en frieten

Royal Kids Fishburger 14.50

100% kabeljauwfilet met garnituur. Broodje, sla, tomaat, ui, zoete augurk en frieten

Vol Au Vent Kids 14.50

Met frietjes en een koekje

Visfilet 14.50

Gefrituurde kabeljauwfilet met puree
Wij werken met dagverse producten, waardoor er al eens een product niet
meer voorradig is. De keuken verontschuldigt zich daarvoor en hoopt op uw begrip.
Hebt u allergiën? Meld het bij ons!
Prijzen zijn incl. btw - 1 rekening per tafel

