
Om te delen… of als aperitiefhapje 

*** 
Plankje Prosciutto Crudo Duroc Bontà 14 m by De Laet & Van Haver   15 

*** 
Mini loempia’s  9 

*** 
Nacho’s met cheddar / bolognesesaus en gefrituurde ajuin   8 

*** 
Ribbetjes ‘De Koetsier’  16 

*** 
Bruschetta met tomatensalsa  8 

*** 
Plankje Dolce zero  20 

 ‘Het rundsvlees wordt ingewreven met een eigenzinnige mengeling van kruiden, Braziliaanse koffie en 
karamel. Vervolgens leggen we het vlees in koelcellen en laten we het gedurende 5 weken drogen.’ 

*** 
Kaasballetjes van het huis  9 

*** 
Garnaalballetjes van het huis  14 

*** 
Mixed plankje van charcuterie en kaas  22 



Voorgerechten 
 

Huisgemaakte kaaskroket met fris slaatje  8 / 14 

*** 
Huisgemaakte garnaalkroket met fris slaatje 10 / 18  

*** 
Mixed kaas en garnaalkroket met fris slaatje  16,5 

*** 
Salade met gegrilde perzik en feta   15 

*** 
Scampi’s op wijze van de chef  15,5 

*** 
Gegrilde gamba’s met limoendressing  16 

*** 
Buratta met datterino tomaat en basilicum  15 

Hoofdgerechten 

Salade met scampi black tiger  20 

*** 
Salade met meloen / Prosciutto Crudo Duroc Bontà 24 m by De Laet & Van Haver en buratta  22,5 

 

*** 
Salade met gerilde perzik / geitenkaas en honing  19,5 



Al onze vleesgerechten worden bereid op onze Josper houtskooloven  

Steak West - Vlaams rood met seizoenslaatje en verse frietjes  23 

*** 
Entrecote Rubia Gellega met seizoenslaatje en verse frietjes  27 

*** 
Ribbetjes ‘De Koetsier’ met seizoenslaatje en verse frietjes  22,5 

*** 
Spagetti bolognese 13  

*** 
Risotto met scampi en chorizo  22,5 

*** 

Risotto met spinazie en zongedroogde tomaten 19,5 

Voor de Prinsen en Prinsessen    tot 12 jaar 

Mini spaghetti  10 

*** 
Gefrituurde visreepjes met verse frietjes  mini 7 / maxi 10 

*** 
Kippennuggets met verse frietjes  mini 7 / maxi 10 

Onze sauzen pepersaus / champignonsaus / kruidenboter  3 
Supplement salade / frietjes / aardappel in de schil  4 

Voor info rond allergenen kan u zich wenden tot het personeel, de samenstelling van onze gerechten kan 
wijzigen.  



Desserten 

*** 
Huisgemaakte chocolademousse  9 

*** 
Chocolade moelleux / artisanaal vanille ijs  9,5 

*** 
Eton mess (meringue / vanilleroom / rood fruit)  10 

*** 
Sabayon van de chef min. 2cv.  9p.p 

*** 
Verwenbordje met koffie of thee 12 

*** 
Vanille-ijs warme chocolade saus en slagroom 8 

*** 
Vanille-ijs met bresiliennenootjes en slagroom 8 

*** 
Vanille-ijs met advocaat en slagroom 9,5 

*** 
Vanille-ijs / mokka-ijs met chocoladesaus / crumble van speculaas en slagroom  10 

*** 
Coupe ‘Colonel’  10 

*** 
Kinderijsje  5


