
- OM TE BEGINNEN -

Empanada de carne argentina  AB    15,50
(Deegflap gevuld met rundsvlees, olijven, jonge uien en gekookt ei)

Huisbereide kaaskroketten  AIB   14
Ceviche van scampis  P   18

Loempia met geitenkaas, salade van Granny Smith, Tzatzikisaus  AIC   16,50

Italiaanse gerookte ham «Speck», emulsie van truffelolie  I   14
Carpaccio van rundsvlees, parmezaanschilfers, citroenvinaigrette  I   16,50

- LICHT ALS ... -
(Als hoofdgerecht 4 € supplement)

Bordje van warme marktgroenten, in extra vierge olijfolie   15
Salade van gegrilde «Mechelse koekoek», mosterdvinaigrette 

met pijnboompitten  AC   13

Chavignol geitenkaas in bladerdeeg, honing en gekonfijte tomaten 
op een mesclunsalade AEIC   14

- OP Z’N ITALIAANS -
(hoofdgerechten)

Roulade van pasta met ricotta, fondue van spinazie en gerookte ham  AIB   21

Tagliolini met verse tomaten, aubergines, courgettes en gerookte ham  AIB   18



- UIT ARGENTINIË -

Gegrilde «Lomo»230 gr. (filet pur) van Argentijns rundsvlees  31

Gegrilde «Churrasco» 280 gr. (entrecôte) van Argentijns rundsvlees   25

Gegrilde «Vacio»240gr. (stuk lendelap, gemarmerd, mals en sappig) van Argentijns rundsvlees   24

Frietjes of krielaardappelen zijn inbegrepen
Voor onze grote vleeseters: vraag naar ons krijtbord
Ons vlees wordt geserveerd zonder sla of groenten

Supplement warme groenten   8
Supplement salade C   3,50

- ONZE SAUZEN NAAR KEUZE -

«Chimichurrisaus» volgens origineel recept: emulsie op basis 
van olijfolie, jonge uien, peterselie, oregano, knoflook en pili-pili   3

«Toma Mate» saus: gemalen peperroomsaus, stukjes tomaat en dragonblaadjes IB   3
Béarnaise saus AI   3  /  Groene peper IB  of champignon saus IB   3

- ANDERE ... -

Reepjes van «Mechelse koekoek» met een mengeling van verse kruiden, 
vergezeld van aromatisch gebraden pasta AIB   21

Filet américain, à la minute gemalen AC   21

Kalfsvlees in een roulade van gegrilde groenten, chimichurri saus, 
krielaardappelen en gerookte ham   22

- DE ZEE DICHTERBIJ -

Vis van de «Chef»... (zie krijtbord). 
Gegrilde zalm, krielaardappelen, rozemarijn, coulis van basilicum en tomaten   23




