
Al onze gerechten worden vanaf het moment van bestellen vers bereid, 
hierdoor kan de wachttijd soms oplopen.

Dank u voor uw geduld

LUNCH van 23/5 tot 27/5

Velouté van asperges, ravioli van asperges, 
gegrilde Sint-Jacobsvrucht

OF
Cavaillon meloen  

met gedroogde Gandaham, oude porto
OF

5 oesters + € 5,00

*****

Bouché à la reine van vis “caribbean style”, 
kasteelaardappelen

OF
Steak, champignons & spek, fris slaatje, 

verse frietjes

*****

Koffie of dag dessertje

LUNCH PER TAFEL
Vraag naar de allergenen

€ 35,00



Sharing food wachtbordjes
• Gerookte zalm, ajuintjes, peterselie, citroen en toast   € 23,30
• Tomaten, Gandaham, parmezaanse kaas, balsamico   € 21,50

Klassiekers  
•  Huisgemaakte garnaalkroketten (hand gepeld), 
    gefruite peterselie, citroen        € 22,60

• 6 of 9 oesters “Fin de Claires de Oléronnaise” op ijs, 
   citroen, sjalot vinaigrette     € 22,60/ € 29,70

• Bio “Bouchot” mosseltjes à la marseillaise   € 23,10

• Cannelloni gevuld met scampi, arrabiata sausje    € 21,90

• Rundscarpaccio, rucola, mayonaise van zoete paprika    € 19,90

• Geitenkaasje omwikkeld met spek, honing dressing    € 20,30

• Duo van gandaham & mousse van Gandaham, salsa van witloof  € 21,90  

Suggesties  
• Primeur grondasperges à la Flamande    € 21,50/ € 25,50

• Primeur grondasperges, gerookte zalm, gepocheerd hoeve-eitje, 
   mousseline         € 25,90/ € 29,90

Vraag naar de allergenen

Al onze gerechten worden vanaf het moment van bestellen vers bereid, 
hierdoor kan de wachttijd soms oplopen.

Dank u voor uw geduld



Lunch en dinner kaart
HOOFDGERECHTEN

VISGERECHTEN DAGELIJKS VERSE AANVOER
• Zeetong meunière, + 500g., groen slaatje en gemonteerde tomaat, 
   verse frietjes       € dagprijs

• Kabeljauw, venusschelpjes, bintjes puree met prei, 
   groene asperges, sausje van langoustine     € 29,80

• Waterzooi van noordzeevis    € 26,90

• Canadese kreeft +600g. “Belle vue” of gegratineerd    € 48,90

VLEESGERECHTEN
• Vol au vent “Royale” van poulet jaune, 
   krokant gebakken kalfszwezerik, verse frietjes    € 29,50

• Vlaams karbonade van varkenswangen “Chimay” met zilveruitjes, 
   spek, groen slaatje, tomaat, verse frietjes    € 25,90

• Ierse ossenhaas (250g.), quenelles van groenten, 
   verse frietjes (peper, archiduc, béarnaise à la minute)    € 36,50

• Steak tartare à la minute, fris slaatje, verse frietjes    € 31,90

• Lamskroon, polenta, ratatouille, sausje van porto    € 32,50

VEGETARISCHE GERECHTEN

• Huisgemaakte ravioli met spinazie en ricotta, gegrilde en 
   gemarineerde groenten, rucola, parmezaan, basilicumolie   € 26,60

Vraag naar de allergenen

Al onze gerechten worden vanaf het moment van bestellen vers bereid, 
hierdoor kan de wachttijd soms oplopen.

Dank u voor uw geduld



SUGGESTIE MENU 

Amuse

&

Primeur grondasperges, gerookte zalm, 
gepocheerd hoeve-eitje, mousseline 

OF
Gebakken foie, confituur van sjalot & witloof, 

peperkoek

&

Kabeljauw, venusschelpjes, bintjes puree met prei, 
groene asperges, sausje van langoustine

OF
Lamskroon, polenta, ratatouille, 

sausje van porto Duclaçé

&

Koffie of Korenlei Twee dessert

Menu per tafel !!!

Vraag naar de allergenen

€ 60,00

Al onze gerechten worden vanaf het moment van bestellen vers bereid, 
hierdoor kan de wachttijd soms oplopen.

Dank u voor uw geduld



KREEFTEN MENU 
(1+1/2 Canadese kreeft)

Amuse

&

Halve kreeft op thaïse wijze

&

Sorbet

&

Canadese kreeft met keuze uit
* Belle vue

* Gegratineerd

&

Korenlei Twee dessert of Irish coffee

Menu per tafel !!!

Vraag naar de allergenen

€ 68,00

Al onze gerechten worden vanaf het moment van bestellen vers bereid, 
hierdoor kan de wachttijd soms oplopen.

Dank u voor uw geduld



PLATEAU « FRUITS DE MER ROYAL »
ENKEL OP BESTELLING

Met al het beste uit de zee 

en een halve kreeft per persoon

Salade, sauzen, brood

Kan soms veranderen naargelang aanbod verse schaaldieren

 
€ 140,00 voor 2 personen

Dagelijks verse aanvoer van onze zeeprodukten

Vraag naar de allergenen

Al onze gerechten worden vanaf het moment van bestellen vers bereid, 
hierdoor kan de wachttijd soms oplopen.

Dank u voor uw geduld



GROEPSMENU

Amuse

*****

Primeur grondasperges à la Flamade
OF

Primeur grondasperges, gerookte zalm, mousseline

&

Lamssteak, risotto, shiitake, lichte tijm jus
OF

Lenghaasje, groentenboeket, pommes chateau

*****

Korenlei Twee dessert

Vraag naar de allergenen

Gelieve de keuzes van de gerechten 2 dagen 
op voorhand door te mailen

ALL  IN formule met glas cava, ½ fles wijn, waters plat en bruis, 
koffie of thee + € 25,00 p.p.

€ 50,00
p/p

Al onze gerechten worden vanaf het moment van bestellen vers bereid, 
hierdoor kan de wachttijd soms oplopen.

Dank u voor uw geduld



BRASSERIE KAART

• Artisanale kroketten van hand gepelde Noordzee 
   garnalen       € 21,60
   (in hoofdgerecht met verse frietjes + € 5,00)

• Huisgemaakte kaaskroketten, peterselie   € 19,90 € 
   (in hoofdgerecht +  5,00)

• 6 of 9 oesters ‘Fine de Claires’    € 22,60/ € 29,70

Visgerechten (dagelijks verse aanvoer)
• Bouillabaisse “Marseille”    € 28,90
• Gebakken skrei, pastinaak puree, Gandaham, 
   beurre blanc saus    € 27,50

Vleesgerechten
• Vlaamse karbonade van varkenswangen “Chimay” 
   met zilveruitjes, spek, groen slaatje, tomaat, 
   verse frietjes       € 27,90

• Vol-au-vent “Royale ”van poulet jaune, 
   handgesneden frietjes     € 28,50

• Parelhoen filet à l’orage, gebakken bintjes, 
   filodeeg met spek en sjalotjes      € 26,70

Vraag naar de allergenen

Al onze gerechten worden vanaf het moment van bestellen vers bereid, 
hierdoor kan de wachttijd soms oplopen.

Dank u voor uw geduld



KIDS MENU

Al onze gerechten worden speciaal door onze chef en zijn commis vers bereid vanaf het moment dat u bestelt.
Voor bepaalde gerechten kan de wachttijd hierdoor soms iets langer duren. Indien er een gerecht niet voorradig is, hiervoor onze verontschuldigingen.

VOORGERECHTJE

Huisgemaakt garnaalkroketje € 12,30

Huisgemaakt kaaskroketje € 11,50

LEKKER SMULLEN

Vol au vent van hoevekip, frietjes 17,50

Stoofvlees, verse frietjes € 16,50

Steak, appelmoes of groenten, frietjes € 19,50

Vraag naar de allergenen


