
4,50 € 

11,00 € 

18 € 

 

Lunch RestoDays - 36 € 
(middag) 

 
Voorgerechten 

 
Quenelles met mousse van gerookte zalm, knapperige foccacia, 

gel van passievruchten, komkommertextura, met mayonaise van mierikswortel 
 

OF 
Raviole met chorizo, brochette met Sint-Jacobshapjes, pimentonsaus 

 
Hoofdgerechten 

 
Hinderagout op grootmoeders wijze, pepersaus, met smeuïge butternut en in rode 

wijn 
 

OF 
Roulade van tong, juliennegroenten en groene saus 

 
Nagerechten 

 
Briekrokket, gekonfijte pruimen 

OF 
Petit beurre, gepralineerde bavarois, insert crème brûlée, amandeldacquoise 



 

Diner Restodays - 41 € 
(Avond) 

 
Voorgerechten 

 
Crème brûlée met Parmezaan en crumble, Serranoham, pestopoeder, paprikagel 

OF 
Gebakken eendenlever op Normandische wijze, knapperige amandelkrul, 

pompelmoeszesten 
 

Hoofdgerechten 
 

Hindesteak, Cox-appelen met bosbessen, 
pannetje van champignons uit onze bossen, Cumberlandsaus 

OF 
Halfgebakken bonitorug, gelakt met sesamzaad, rijstkroketten met gember, 

gesauteerde groenten en satésausNagerechten 
 

Magnum met nougat, geparfumeerd met rum op een bedje van 
cacaocrumble 

OF 
Panna cotta met Guanaja-chocolade, met koekjeskruimels 



 
Iberische tapas met Zuiderse smaken  15,00 € 
Quenelles met mousse van gerookte zalm, knapperige foccacia, 
gel van passievruchten, komkommertextura, 
met mayonaise van mierikswortel 

15,00 € 

Rundcarpaccio met pesto en parmezaan 16,00 € 
Gerookte zalm en getoast Noords brood (uien, peterselie) 16,00 € 

 
 

 
Vissoep 10,00 € 
Duo van fondus «van het huis» met Belgische kazen 13,00 € 
Scampis met lookroomsaus 15,00 € 
Gebakken eendenlever op Normandische wijze met knapperige 
amandelkrul en pompelmoeszesten 

16,00 € 

Kroketten met grijze garnalen «van het huis» 17,00 € 
 

 

 
Salade niçoise (tonijn, eieren, ansjovis, olijven, groene bonen) 14,00 € 
Sla van gelardeerde warme geitenkaas, gekarameliseerd met honing 14,50 € 
Salade «3 Clés» (saté van stukjes gekarameliseerde kip) 15,00 € 
Cezarsalade (gegrilde kip, vinaigrette met look, Parmezaan, ansjovis) 16,00 € 
Oceaansalade (gerookte zalm, garnalen, gerookte forel, gebakken 
scampi’s) 

  17,00 € 

 
 

 
Spaghetti met bolognaisesaus of carbonara  13,50 € 
Lasagne al forno 13,50 € 
Macaroni met ham en gegratineerde kaas 13,50 € 
Gevulde ravioli met patrijsvlees op een bedje van zwammen, met jus 
van tijm 

16,00 € 
 



 

Fish burger, frieten en tartaresaus 14,00 € 
Gebraden zalmfilet en kleine groenten, bearnaisesaus 20,00 € 
Halfgebakken bonitorug, gelakt met sesamzaad, rijstkroketten met 
gember, gesauteerde groenten en satésaus 22,00 € 

Gebakken zeetong  32,00 € 
 

Rundhaasje met sjalotten 18,50 € 
Gegrilde rundsteak BBB 250 gr, frieten, saus naar keuze* 22,00 € 
Gegrilde Ierse entrecôte 350 gr, frieten, saus naar keuze* 30,00 € 
Pure rundfilet BBB (200 gr), korstje van vermalen peper,  
Roomsaus met Cognac 

29,50 € 

* Saus: archiduc, groene peper, bearnaie, choron  
 

 

Macaroni bolognaisesaus 14,00 € 
Curry met getextureerde soja 16,00 € 
Vegan burger, saus van het huis 16,00 € 

  
 

Spaghetti bolognaise 7,50 € 
Macaroni met ham/kaas 7,50 € 
Gehaktbal in tomatensaus (1 stuk), frieten 7,50 € 
Koninginnehapje, frieten 8,50 € 

  



 

Omelette met kaas of ham of paddestoelen 13,00 € 
  *Supplement per ingrediënt 2,00 € 
Koninginnehapje 14,00 € 
Gehaktballen «van het huis»: tomatensaus of Luikse saus 14,50 € 
Hamburger Black Angus «3 clés» 200 gr 
Saus van het huis 17,00 € 

Suprème van Ardense kip, gekweekt met maïs,  
archiducsaus 17,00 € 

Amerikaanse minute, frieten, sla 17,00 € 
Hinderagout op grootmoeders wijze, pepersaus, met smeuïge 
butternut en in rode wijn gepocheerde peer 22,00 € 

Kalfszwezerik op de wijze van de chef 26,00 € 
 

Crème brûlée met vanille van Madagascar 7,00 € 
Mousse van Belgische chocolade 7,00 € 
Ijsbeker – smaak naar keuze:  
vanille, chocolat, aardbeien, mokka 7,00 € 

Gemengde sorbet van het huis 8,00 € 
Ijsbeker banana split 8,00 € 
Magnum met nougat, gepafurmeerd met rum op een bedje 
van cacaco-crumble 8,00 € 

Petit beurre, gepralineerde bavarois, insert van crème brûlée, 
amandel dacquoise 8,00 € 

Chocoladetaart met vloeibare chocolade «Dulcey» binnenin 9,00 € 
 


