
 

4,50 € 

11,00 € 

18 € 

3 gangen – 35 € / 4 gangen – 45 € 
Koud voorgerecht 

Crème brûlée met ganzenlever, bittere cacaocrumble, 
gel en bolletjes van Cavaillonmeloen, pickles van rode uien 

*** 
Warm voorgerecht 

Gebakken mosselen in panko broodkruim, prei in vinaigrette,  
witte wijnsaus met peper van Espelette, polvo van sinaasappel 

*** 
Hoofdgerecht 

Filet d’Anvers van op lage temperatuur gebakken kalfsvlees, polentafrieten,  
Baskische omelet met tomaten-paprika, courgettebolletjes, jus van gerookt kalfsvlees 

Of 
Moot zalmforel, ravioli van forel, 

jus met verse kruiden,  
slagroom met eieren van vliegende vissen met wasabi 

*** 
Nagerecht 

Brownies, cariocachocolade, quenelle van witte chocolade 
Of 

Pavlova met fruit, coulis van passievruchten  
En Cosmik-vodka van Gembloux 

Of  
Nagerecht van de dag 

 

Als supplement: kaasschotel (+ 9,00 €) 



 

Iberische tapas met Zuiderse smaken  15,00 € 
Crème brûlée met ganzenlever, bittere cacaocrumble, 
Bolletjes van Cavaillon-meloen, pickels van rode uien 

16,00 € 

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

 

 

Duo van fondus «van het huis» met Belgische kazen 12,00 € 
Scampis met lookroomsaus 15,00 € 
Kroketten met grijze garnalen «van het huis» 15,00 € 
Artisjokken met scampi’s en staartjes van rivierkreeftstaartjes, 
gegratineerde kreeftsaus 

16,00 € 

 

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) 

    16,50 € 

 

 

 

 



 

 

Spaghetti met bolognaisesaus of carbonara  13,50 € 
Lasagne al forno 13,50 € 
Macaroni met ham en gegratineerde kaas 13,50 € 
Ravioli van chorizo, snacks van Sint Jacobsschelpen, jus van 
gevogelte met paprika  
 

18,00 € 
21,00 € 

 
  

 
Fish burger, frieten en tartaresaus 14,00 € 
Roulade van schartong, krokante juliennegroenten, jus van fijne 
kruiden 

19,00 € 

Gebraden zalmfilet en kleine groenten, bearnaisesaus 20,00 € 
Moot gerookte ridderforel, ravioli van forel, verse kruidenjus, 
slagroom met eieren van vliegende vissen met wasabi  

21,00 € 

  
  

 
Rundhaasje met sjalotten     18,50 € 
Gegrilde rundsteak BBB 250 gr, frieten, saus naar keuze* 22,00 € 
Gegrilde Ierse entrecôte 250 gr, frieten, saus naar keuze* 25,00 € 
Pure rundfilet BBB (200 gr), korstje van vermalen peper,  
Roomsaus met Cognac 
 

   * Saus: archiduc, groene peper, bearnaie, choron 

29,50 € 

  



 
 
 
 
 

 

 
 

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 € 
Filet d’Anvers van op lage temperatuur gebakken kalfsvlees, 
polentafrieten, Baskische piperade, balletjes van courgettes, jus 
van 
gerookt kalfsvlees 

24,00 € 

Kalfszwezerik op de wijze van de chef 25,00 € 
  

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

 
 

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 N het  
Coupe Melba met aardbeien (vanille-ijs, coulis, slagroom, 
aardbeien) 

8,00 € 

Pavlova met fruit, coulis met passievruchten en Cosmik-vodka 
van Gembloux 

8,00 € 

Brownies, cariocachocolade, quenelle van witte chocolade 9,00 € 
Chocoladetaart met vloeibare chocolade «Dulcey» binnenin 9,00 € 
  

 


