
VOORGERECHTEN 

 

 

Tomatensoep met kipgehaktballetjes                                                                                                                 8,50 € 

Rijk gevulde vissoep (specialiteit)                                                                                                               12,00 € 

Rundcarpaccio van filet d ’Anvers met rucola, pijnboompitten, kapertjes en Parmezaan                             17,50 €                                                     

Gebakken Sint-Jacobsvruchten op een bedje van wortelcrème, mosselen en scampi’s                                  21,50 € 

Parmezaanse kaaskroketten met slaatje en cocktailsaus                                                                          16,50 € 

Rijk gevulde grijze garnaalkroketten (Noordzee) met slaatje en tartaarsaus                                                 18,00 € 

Duo van kroketten (kaas en garnaal) met slaatje en tartaarsaus                                                             17,50 € 

Scampi in lookboter                                                                                                                                         18,50 € 

Lookbrood- stukjes stokbrood met lookboter, kaas en looksaus                                                               9,00 € 

 

 

 

SALADES 

 

Caesar salade met ijsbergsla en kip, ansjovis, gekookte ei, look croutons en Parmezaan                       19,50 € 

Salade met geitenkaas, walnoten, fruit, honing en rozijnen                                                                          19,50 € 

Salade Jacob met fijn gerookte zalm, Sint-Jacobsvruchten en scampi’s                                                 24,00 € 

Salade met scampi en gebakken appeltjes                                                                                                    21,50 € 

Salade met krokant gebakken spek en appel                                                                                                   19,00 € 

Vegetarische salade met ijsbergsla, rucola, Parmezaan, look croutons en Caesar dressing                       16,50 € 

Salade Niçoise met sla, tomaten, zwarte olijven, kappertjes, gekookte ei, rede ui en tonijn                           20,00 € 

 

Supplement: frietjes 4,50 € 

 

 

 

 

 

 



PASTA’S & OVENPASTA’S 

 

Pasta Carbonara                                                                                                                             20,00 €                                                                                                  

(tagliatelle met gebakken spekjes, uien, room, eidooier en Parmezaan) 

Vegetarische pasta                                                                                                                             23,00 €               

(tortellini met truffel en boschampignons in wittewijnsaus en Parmezaan)                                                                                                                                

Pasta Scampi                                                                                                                                          23,50 € 

(tagliatelle in een licht-pikante tomatensaus, groentjes, look, scampi’s en Parmezaan) 

Pasta met fijn gerookte zalm                                                                                                                22,00 € 

(tagliatelle met gebakken champignons, broccoli, gerookte zalm, boursin kaas en Parmezaan)  

Pasta Carpaccio                                                                                                                             21,00 € 

(tagliatelle met basilicum pesto, rucola, Parmezaan, pijnboompitten en carpaccio)                                                                                                     

Pasta Sweet chilli kip                                                                                                                             21,00 € 

(tagliatelle met sweet chilli saus, kip, champignons, paprika en uien) 

Pasta met Sint –Jacobsvruchten                                                                                                    26,00 € 

(tagliatelle met Sint-Jacobsvruchten, fijn gerookte zalm, spek , scampi’s en Parmezaan) 

               

Lasagne met rundergehakt                                                                                                                20,50 € 

Cannelloni                                                                                                                                          21,00 € 

(pastarolletjes gevuld met rundergehakt en groentjes, gegratineerd in de oven ) 

Ovenpasta van de Chef                                                                                                                                       22,00 € 

(tagliatelle met tomatensaus, kip en groentjes, gegratineerd in de oven ) 

Pasta Tris                                                                                                                                                             22,00 € 

(een trio van lasagne, cannelloni en ravioli) 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VLEESGERECHTEN 

 

Steak  met salade of warme groentjes en frieten                                                                                      25,00 € 

Tagliata di Manzo (kort gebakken steak met rucola, balsamico en Parmezaan)                                            27,00 € 

Mixed grill van vlees met salade of warme groentjes en frieten                                                             32,00 €       

(kippen filet, rund steak, lamskroon, varkens brochette)   

Huisbereide Vol-au vent met stukjes hoevekip, kippenballetjes en weidechampignons in                             20,00 €   

een heerlijke kippenvelouté met verse room 

Kippen filet met salade en frieten                                                                                                                     19,00 € 

Huisbereide Stoofvlees op Vlaamse wijze met witloofsalade en frieten                                             22,00 € 

Spareribs (specialiteit) met honingmarinade, stukje verse ananas, salade en frieten                         23,00 € 

Ossobuco alla Milanese geserveerd met verse pasta en Parmezaan                                                             32,00 € 

(traag gegaarde kalf schenkel met een heerlijke tomatensaus) 

 

HUISBEREIDE RUNDSBURGER’S 

 

Hamburger met sla, sneetje tomaat en frietjes                                                                                                  17,50 € 

Cheesburger met sla, sneetje tomaat, plakje kaas en frietjes                                                                            18,50 € 

Bacon burger met sla, sneetje tomaat, stukje spek en frietjes                                                                           18,50 € 

Bacon & Cheesburger met sla, sneetje tomaat, stukje spek, plakje kaas en frietjes                                        19,50 € 

 

Supplement extra frietjes, salade, warme groentjes                                                                             4,50 € 

 

Verse huisbereide sauzen 

Pepersaus , Champignonsaus , Bearnaisesaus                                                                             4,50 € 

Kruidenboter                                                                                                                                                         3,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISGERECHTEN & SCHAALDIERGERECHTEN 

 

Op vel gebakken mixed vis met warme groentjes, mousselinesaus en puree                                     34,00 € 

(kabeljauw, zalm, zeebaars, tongrolletje) 

Scampi in lookboter met frietjes                                                                                                    27,00 € 

Gebakken verse zalmfilet met aardappelpuree en mousselinesaus                                                  26,00 € 

Vispannetje Jacob met verschillende vissoorten, aardappelpuree en met bouillon                         28,00 € 

op basis van grijze garnalen  

 

Supplement extra frietjes, salade, warme groentjes                                                                             4,50 € 

 

 

KINDER GERECHTEN (T/M 12 JAAR) 

 

Junior hamburger met sla, sneetje tomaat en frietjes                                                                                15,50 € 

Lasagne met rundergehakt                                                                                                                                 14,50 € 

Steak met fris slaatje en frietjes                                                                                                                          18,00 € 

Huisbereide Vol-au-vent met fris slaatje en frietjes                                                                                          16,00 €  

Antwerps stoofvlees met  frietjes                                                                                                                        16,00 €  

Kipfilet met salade en frietjes                                                                                                                             16,00 €    

Spareribs met honingmarinade, stukje verse ananas, slaatje en frietjes                                                         16,00 €

  


