
VOORGERECHT 
 
 

RUNDSCARPACCIO ‘SERGIO’ 
kort gekorst, rucola, balsamico 13 

FALAFEL ‘BARBAROSSA’   

kikkererwtenballetjes, paprika & vegan harissayoghurt, 12  

TOMATENSOEP  

ballekes, room  zonder ballekes,  zonder room, 7 

ASPERGEKROKETJE 
met garnaalslaatje 12 

VERSE KAASKROKET  
peterselie, citroen, (1 stuk, 9) 2 stuks, 13 

VERSE GARNAALKROKET 
peterselie, citroen, (1 stuk, 11) 2 stuks, 15 

DUO VAN KAAS- EN GARNAALKROKET 
peterselie, citroen, 14 

SCAMPI LOOKBOTER 
met verse look en kruiden, 16 

SCAMPI ZUIDERHUIS 
met een pittig paprikasausje, 16 

  
TAPASHAPJES 

‘DARE TO SHARE’ 

CLASSICS 

AMERICAN FRIES 
 dikke frieten met texas kruiden en dipje , 10 

LOADED NACHOS 
warme tortillachips, bolognaise, harrisa en kaas, 11 

 warme tortillachips, paprikasaus,  

harrisa en vegan kaas, 11 

BITES 

KIBBELING  met citroen en tartaar, 12 

CALAMARI  met citroen en tartaar, 9 

MINILOEMPIA’S  met chilidip, 9 
 

 

Speciale eetvereisten: Ben je vegetariër, veganist, volg 
je een bepaald dieet of heb je bepaalde allergieën?        

Laat het ons weten! 

 I.v.m. de aanvoer van verse producten kan de 
samenstelling van de gerechten wijzigen! 

HOOFDGERECHT 
 
 

VISSERSBORD 
kabeljauw, zalm, scampi, purees, witte wijn saus, 25 

SCAMPI ZUIDERHUIS 
paprikasaus, groenten, frieten, 25 

SCAMPI LOOKBOTER 
verse look en kruiden, frieten, 25 

GEBAKKEN NOORDZEETONG 
aardappel in de schil of frietjes, 32 

GAMBA’S À LA PLANCHA 
5 stuks, sla, tartaar, cocktailsaus, frieten, 27 

SURF & TURF 
Rundssteak 150g & 3 Gamba’s,  

lookboter, sla, frietjes, 30 

VARKENSHAASJE ‘CROSS & BLACKWELL’ 
met pickelsausje, spekboontjes, witloof en gratin 25 

RUNDS 'BELGISCH WIT BLAUW' 

LADYSTEAK 150g, met sla en frieten, 18 

TOURNEDOS 200g met sla en frieten, 23 

FILET PUR – OSSEHAAS RUNDSSTEAK           

200g met sla en frieten, 29            
 

MIXED GRILL 
mix van vlees op een brochette, sla, frieten, 25 

GELAKTE SPARE RIBS 
met ananas, sla, frieten, 25 

KONINGINNEHAPJE 
met kip, balletjes, champignons, frieten, 21 

GEGRATINEERDE AUBERGINE ‘Tel Aviv’ 
  mozzarella, pittige tomatensaus en pasta , 21  

 vegan mozzarella, pittige tomaat en pasta, 21  

 
 
 
 
 
 
 

Wij bereiden ons rundsvlees standaard saignant.  
Graag anders, meldt het ons! 

Goed gebakken, dan trancheren we het vlees. 
Zo blijft het sappiger. 

 

 

Pepersaus, Champignonsaus, Béarnaise,  

Cross & Blackwell, Paprikasaus of Jus 3 

Cocktailsaus of Tartaar 2  

Mayonaise, Vegan Mayo  of Ketchup 1 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hayreddin_Barbarossa


PASTA 
 
 

THAISE PASTA MET KIP 
linguine, groentjes, kokos, rode curry, 22 

PASTA ZUIDERHUIS 
linguine, scampi, groenten, kruidenroomsaus, 24 

VEGGIE THAISE PASTA    
linguine, groenten, kokos, rode curry, 19 

RIJST - QUINOA 
 
 

PORTUGESE RIJSTSCHOTEL    
met groenten, paprikasaus en kapperappel 19 

THAISE QUINOA SCHOTEL    
quinoa, groenten, kokos, rode curry, 19 

SLAATJES 
 
 

SLAATJE KIP 
met ananas, eitje & mosterd dressing, 21 

SLAATJE SCAMPI 
met cashewnoot & ‘bieslook dressing’, 24 

KIDS 
 
 

GEHAKTBALLETJES 
met sla, appelmoes en frietjes of ..., 9  

KIP OP EEN STOKJE 
met sla, appelmoes en frietjes of ...,  12 

CHIPOLATA 
kalfsworstje met sla, appelmoes en frietjes of …, 12 

KINDERPASTA BOLO 
linguine, bolognaisesaus en gemalen kaas, 12 

LEKKERBEKJES (kibbeling) 

met sla, tartaarsaus en frietjes of ..., 14 

SCAMPI (5 stuks) 

met sla, tartaarsaus en frietjes of ..., 18 

 vegetarisch              = veganistisch 

 
  

GAMBA’S  OP VR I JDAG  
Gemarineerde Pittige Gamba’s XXL 

7 stuks ‘à la plancha, sla, tartaar, cocktailsaus, frieten 29 

HAPPY FRIDAY = OPEN FOR GAMBA’S  
 

 

MET MEER DAN 4 AAN TAFEL? 

Dan stellen wij onze Menu van de Chef voor! 

LIEVER À LA CARTE: graag beperken tot max. 4 

verschillende gerechten per gang a.u.b. 

ONS KEUKENTEAM IS DANKBAAR VOOR UW BEGRIP!  
   

MENU VAN DE CHEF 
(vanaf 2 pers. / enkel per volledige tafel) 

SPECIAAL GEMAAKT OM ER MET DE 

VOLLEDIGE TAFEL VAN TE GENIETEN. 

 

CARPACCIO ‘SERGIO’ rund, balsamico, parmezaan 

OF  DUO KAAS & GARNAALKROKET  

OF  ASPERGEKROKETJE met garnaalslaatje  

 

 
 

TOMATENSOEP ballekes, room    

 zonder ballekes   /  zonder room & ballekes 

 

 
 

VARKENSHAASJE ‘CROSS & BLACKWELL          

met pickelsausje, spekboontjes, witloof en gratin  

OF  TOURNEDOS 

 met sla, frietjes en sausje van de chef 

OF  FILET PUR - OSSEHAAS    
met slaa, frietjes en saus naar keuze (+ € 8)  

OF  VISSERSBORD   
kabeljauw, zalm, scampi, purees, witte wijn saus  

OF  GEBAKKEN NOORDZEETONG    
klare boter, schil aardappel of frietjes (+ € 8) 

OF  GEGRATINEERDE AUBERGINE         
 mozzarella, pittige tomatensaus en pasta                           

 vegan mozzarella, pittige tomaat en pasta 

 

 
 

TIRAMISU  
met boudoir en mascarponemousse 

OF  DAME BLANCHE  
met chocoladesaus & slagroom 

OF  COUPE MERRY CHERRY 
vanilleroomijs, warme krieken, slagroom 

OF  IRISH COFFEE (+ € 3) 

 

 DRIE GANGEN (met soep als voorgerecht) 39 pp 

DRIE GANGEN (met voorgerecht) 43 pp 

VIER GANGEN (met voorgerecht en soep) 49 pp 
 


