
 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 & 25 mei 2018 
    À la carte dag 

 
Maatjes met groene boontjes en  zure appel, 
afgewerkt met een kroontje van radijsjes en 

een toastje van zuurdesembrood  
Of 

Krokante scampi met gemarineerde mango  
Of 

Aziatische komkommerfantasie met krokante 
reuze scampi, afgewerkt met  

een frisse kruidengel  
*** 

Aspergesoep afgewerkt met een blaadje groen  
Of 

Komkommersoep met gerookte kip,  
feta & munt  

Of 
Tomatenconsommé met burrata  

*** 
Zalm ’new style’ met een dillesausje, puree en 

3 verschillende soorten worteltjes  
Of  

Gebakken zeebaars met gevarieerde  
asperges, gepocheerd hoeve-eitje 

geluksaardappelen en Hollandaisesaus 
Of 

Gebakken zalm met asperges,  
aardappelkrieltjes en dijonnaisesaus  

*** 
Jubileum kersen 

Of 
Sabayon met kriekenbier 

Of 
Aardbeien “Romanoff” 

 
 

 
 
 
 
 

 
Menu’s van april 

tot juni 

 
 

23 april 2018  
Broccolivelouté  

*** 
Gepocheerde tongrolletjes 

Witte wijnsaus met fijne groentjes 
Hertoginnenaardappelen  

 
26 & 27 april 2018 

Avondkoken 
Menu ontworpen door de leerlingen van 7SR 

 
3 & 4 mei 2018  

Courgetteroomsoep 
*** 

Asperges op Vlaamse wijze 
*** 

Gebakken varkenshaasje ‘Zingara’  met  
Peterselie-aardappelen 

*** 
Appelbeignets 

31 mei & 1 juni 2018 
Avondkoken 

Menu ontworpen door de leerlingen van 7SR 
 
 

7 & 8 juni 2018 
Aspergevelouté 

*** 
Warme soufflé met groene kruiden 

*** 
Gegrilde kip met duivelsaus en  

aardappelwafeltjes 
*** 

Mousse met frambozen, platte kaas,  
zandkoekjes en meringue  

 
11 juni 2018  

Parmentiersoep met truffelolie  
*** 

Gebakken kip in de wok 
Gesauteerde groenten 

Rijst  
 

14 & 15 juni 2018 
Avondkoken 

Menu ontworpen door de leerlingen van 7SR 
 
 
 
 
 



 

 
 

      Vrijdag 18 mei 2018  
Gastronomische avond  

 

Aspergemousse met paarse shiso / guacamole 
met makreel en limoen-yoghurt 

*** 
Carpaccio van forel met  

limoen-gember vinaigrette 
*** 

Runderbouillon met “kefta” afgewerkt  
met lente-ui 

*** 
Mechelse asperges vergezeld van paarse kriel, 
een Hollands sausje en afgewerkt met kervel 

*** 
Gebakken lamsfilet vergezeld van  

een frisse puree van doperwten, een bouquet 
van jonge wortel en kerstomaatjes  

overgoten met jus van het lam 
*** 

Citroenfantasie  
*** 

Mokka met huisgemaakt lekkers  
Aan €60 All-in 
Start om 19u 

 
 
 
 

 
Betaalmogelijkheden? 

Betalen kan cash of via Bancontact 
 
 
 
 
 
 

 
Prijs: menu 

Menu’s donderdag en vrijdag  
€ 26 p/p  

(excl. drank) 
 

Voor het avondkoken wordt de prijs bepaald 
naargelang de ingrediënten van het menu. 

 
Gastronomische avonden zijn steeds aan       

€ 60 All-in 
 

Drank ‘All-in-formule’ 

Een aperitief, een glas wijn per gang, soft drink 

en koffie of thee 

€ 12 

Prijs: bistro menu 
BISTRO menu donderdag en vrijdag € 10 p/p 

(incl. 1 frisdrank) 
 

(bistro menu = op donderdag steeds voorge-
recht als hoofdgerechtportie en dessert,  
op vrijdag steeds soep en hoofdgerecht) 

 
BISTRO menu maandag € 8 p/p                         

(incl. 1 frisdrank) 

Allergenen 
Gelieve bij de reservatie aan te geven indien u 
gevoelig bent voor enig allergeen. Ook dient u 
rekening te houden dat aangeboden gerechten 

van wisselende verhouding kunnen zijn. 
 

Openingsuren 
Donderdag van 12 u tot 14.50 u 

Vrijdag van 12 u tot 14.50 u 
Avondkoken van 18 u tot 22 u 

 
Reserveren 

Telefoon: 015 28 62 60 
E-mail: lieve.cluckers@bastassart.be 

Parkeergelegenheid 
Parking ‘Kathedraal’   

Belangrijke datums 

Donderdag 26 april 2018 
Avondkoken 

Opgelet: 26 april is het restaurant enkel          
‘s avonds open (we starten stipt om 18u) 

 
Vrijdag 18 mei 2018 

Gastronomische avond 
Prijs: €60 (steeds drank en koffie inbegrepen) 

Hier starten we om 19u 
 

Donderdag 31 mei  2018 
Avondkoken 

Opgelet: 31 mei is het restaurant enkel          
‘s avonds open (we starten stipt om 18u) 

 
Donderdag  14 juni 2018 

Avondkoken 
Opgelet: 14 juni is het restaurant enkel           

‘s avonds open (we starten stipt om 18u) 


