BISTROKAART

keuken open van 12 tot 14 uur & 18 tot 21.30 uur
maandag, dinsdag en zaterdagmiddag gesloten
We zijn met vakantie van 2 tot en met 10 april

SLAATJES
Sla - kip - gegrilde peer

€18,00

Falanghina del Sannio - wit - glas €5,00 / fles €24,50

Sla geitenkaas - appel

€17,00

Sla geitenkaas - appel - spek

€19,00

Monologo A&D Wines Arinto - wit - glas €5,50 / fles €26,00

PASTA’S
Pasta ragù - rundsgehakt - spek - rode wijn - wortel - selder - tomaat
Pasta konijn

€19,00
€19,00

O De Novi Mas de Novi- rood - glas €6,50 / fles €32,00

NOSTALGIE
Vogelnestje - tomatensaus - puree

€18,00

vegetarisch

In Het Looks leven we in harmonie met de seizoenen. We koken met dagverse en
seizoensgebonden producten. Daarom passen we elke maand onze kaart aan.

WATER À VOLONTÉ

€2,50 PP

SUGGESTIEAPERITIEF
Crémant de Loire Domaine du Landreau - glas €6,00 / fles €28,80
Gin Tonic - Gooseberry (Broechemse stekelbes) - Schweppes
Orange Blossom & Lavender, jeneverbes) - €11,00

DRIEGANGENMENU

€34,00

VOORGERECHTEN
Filoflapjes - knolselder - oranje en gele wortel - cashewnoten

€12,00

Monologo A&D Wines Arinto - wit - glas €5,50 / fles €26,00

Kabeljauwwangen - broccolipuree

€12,00

Menetou Salon Domaine Jean Teiller - wit - glas €6,50 / fles €31,50

Pulled lamb - couscous

€12,00

O De Novi Mas de Novi - rood - glas €6,50 / fles €32,00

HOOFDGERECHTEN
Groentelasagne - knolselder - portobello - witte rapen - spinazie

€20,00

Falanghina del Sannio - wit - glas €5,00 / fles €24,50

Roodbaars - prei - romanesco - puree

€21,00

Tapiz Alta Collection Chardonnay - wit - glas €6,00 / fles €28,50

Varkenshammetje - oranje en gele wortel - knolselder - beukenzwam
€21,00

savooikool - gratin
Rioja Reserva Carlos Serres - rood - glas €6,00 / fles €27,40
Alle hoofdgerechten kan je ook in een kleinere portie krijgen.
Liever geen aardappelen? Vraag extra groentjes.

NAGERECHTEN
Café glacé

€8,00

Crumble - appel - peer - vanilleijs°

€8,00

Chocolademoelleux - vanilleijs°

€8,00

Quinta do Vallado 10 year Old Tawny Port - rood - glas €6,00 / fles €36,00

Dame bière (vanilleijs° - chocoladesaus met bier Oud Bruin VanderGhinste) €8,00
Sorbet / sorbet - crémant de Loire

€6,00/€8,00

Kaasbordje

€8,00

Muscat Beaumes de Venise - wit - glas €6,50 / fles (50cl) €39,00

° voor wie wil hebben we ook suikervrij ijs
Voedselallergie? Zeg het ons even en we houden er rekening mee.

Een menu om van te smullen tot 15 april

SUGGESTIEWIJNEN
We serveren je graag een selectie wijnen met een uniek concept. Je betaalt voor een
fles de winkelprijs vermeerderd met 15 euro ‘stop- of kurkgeld’. Je kan bij ons ook
steeds flessen aan winkelprijs kopen.
SUGGESTIEAPERITIEF
Crémant de Loire Domaine du Landreau

winkel €13,80 / fles €28,80

Knisperend frisse bubbel van een piepkleine wijngaard uit de Loire. Chenin blanc en chardonnay.
Verfrissend bouquet van vanille en grapefruit. De smaak is verfijnd en speels, met hints van
amandel en vers wit fruit.

BIJ DE VOORGERECHTEN
Monologo A&D Wines Arinto - wit *

winkel €11,00 / fles €26,00

Hippe Vinho Verde uit Portugal. 100% Arinto van wijngaarden gelegen langs de oevers van de
Douro. Subtiele aroma’s van tropische vruchten. Doordringende smaak van weelderig fruit.
Aangename afdronk.
* ook bij de sla geitenkaas
Menetou Salon Domaine Jean Teiller - wit

winkel €16,50 / fles €31,50

Witte Loirewijn van 100% Sauvignon blanc. Toetsen van citrus zoals pompelmoes en limoen.
Mooi evenwicht en een perfecte aciditeit. Indrukwekkende afdronk.
O De Novi Mas de Novi

- rood *

winkel €17,00 / fles €32,00

Uit de Languedoc. Het wijndomein ligt naast de abbij van Valmagne, nabij de beroemde
pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Syrah en Grenache. Mooi en elegant fruit. Zacht en
charmerend. Heel evenwichtig.
* ook bij de pasta ragu en pasta konijn

BIJ DE HOOFDGERECHTEN
Falanghina del Sannio - wit *

winkel €9,50 / fles €24,50

Falanghina is een van de autochtone witte topdruiven uit het Italiaanse Campanië. Intense en
uitbundige neus van tropisch fruit. Fijn en delicaat.
* ook bij de sla kip
Tapiz Alta Collection Chardonnay - wit

winkel €13,50 / fles €28,50

Argentijn uit Mendoza. 100% Chardonnay. Van de wijnmaker van Château Petrus. Citrus, peer
en appel. Beetje mineraliteit. Het hout zorgt voor mooi geïntegreerde toetsen van vanille en
karamel. Intense smaak.
Rioja Reserva Carlos Serres - rood

winkel €12,40 / fles €27,40

Spanjaard. Garnacha tinta en Tempranillo. Twee jaar gerijpt op houten vaten. Tonen van rijp
donker fruit en chocolade. Zachte tannines. Harmonieuze, krachtige maar niettemin frisse
afdronk. Gespierd maar elegant.

BIJ DE NAGERECHTEN
Quinta do Vallado 10 year Old Tawny Port - rood

winkel €21,00 / fles (50 cl) €36,00

Droge vruchten, praliné, sinaasappelconfijt en wat tabak. Fris en fluweelzacht.
Muscat Beaumes de Venise Clos des Frèr(es) - wit

winkel €24,00 / fles (50 cl) €39,00

Van de hellingen van Beaumes-de-Venise. Muscat. Bloemen, citrus en exotische toetsen.

