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Suggesties afhaalgerechten 
 
Koude  voorgerechten 
 
Noors vissersbordje met gerookte zalm-, heilbot- en palingfilet, gepelde tomaat met grijze 
Noordzeegarnalen* 15,50 €/p.p. 
Of 
Duo van gepelde tomaat met grijze Noordzeegarnalen en garnaalsalade 16,00 €/p.p. 
Of 
Halve kreeft Belle Vue op een frisse salade met bijpassende vinaigrette* Dagprijs 
Of 
Carpaccio van Belgisch Wit-Blauw rundsvlees met bijhorigheden* 11,50 €/p.p. 
Of 
Trio van rauwe ham (Spaanse Pata Negra ham, Italiaanse ham en Franse Bayonne ham) met 
meloen*                                                                                                                       10,00 €/p.p. 
 
* Deze voorgerechten zijn voorzien van broodjes.  
 
Warme voorgerechten 
 
Zeetongrolletjes verrijkt met scampi en garnalen* 15,00 €/p.p.  
Of  
Luxe noordzeepannetje met verse Sint-Jakobsvrucht, zalmmootje, kabeljauwhaasje, scampi, 
tongrolletje en garnalen*   15,00 €/p.p.  
Of 
Paling in ’t groen*              16,00 €/p.p. 
Of 
Scampi’s (5 stuks) met curry en appeltjes*           11,00 €/p.p. 
Of 
Scampi Le Bon Vivant (5 stuks)*           11,00 €/p.p. 
Of 
Duo kaas-en garnaalkroket met bijpassende garnituur        7,00 €/p.p. 
 
* Deze voorgerechten zijn voorzien van broodjes.  
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Soepen 
 
Afhankelijk van seizoen en marktaanbod.  
 
Hoofdgerechten vis 
 
Zeetongrolletjes verrijkt met scampi’s en garnalen*  23,00 €/p.p.  
Of  
Luxe noordzeepannetje met verse Sint-Jakobsvruchten, zalmmootje, kabeljauwhaasje, 
scampi’s, tongrolletjes en garnalen* 24,00 €/p.p.  
Of 
Paling in ’t groen **             26,00 €/p.p. 
Of 
Scampi’s (10 stuks) met curry, appeltjes en pasta         17,00 €/p.p. 
Of 
Scampi Le Bon Vivant (10 stuks) met pasta          17,00 €/p.p. 
Of 
Kreeft Belle Vue op een frisse salade met bijpassende vinaigrette en een broodje 
(koud hoofdgerecht) Dagprijs 
 
* Dit vishoofdgerecht is voorzien van extra warme groentjes en aardappelpuree. 
** Naar keuze met kroketjes, vers voorgebakken frietjes of broodjes.  
 
 
Hoofdgerechten vlees 
 
 
Kalkoengebraad met pepersaus, vergezeld van een fijne groentegarnituur en 
aardappelkroketjes* 13,00 €/p.p.  
Of 
Kalkoengebraad met champignonsaus of archiducsaus, vergezeld van een fijne 
groentegarnituur en aardappelkroketjes* 13,25 €/p.p.  
Of  
Varkenshaasje met pepersaus, vergezeld van een fijne groentegarnituur en 
aardappelkroketjes* 15,50 €/p.p.  
Of  
Varkenshaasje met champignonsaus of archiducsaus, vergezeld van een fijne 
groentegarnituur en aardappelkroketjes* 15,75 €/p.p.  
Of  
Lamsfilet, vergezeld van een fijne groentegarnituur en aardappelkroketjes*21,50 €/p.p.  
Of  
Eendenborstfilet met sinaasappelsaus, vergezeld van een fijne groentegarnituur en 
aardappelkroketjes* 18,00 €/p.p.  
Of  
Kalfsmedaillon op Provençaalse wijze, met groenteratatouille, rozemarijnkrielaardappeltjes 
of aardappelkroketjes* 21,00 €/p.p.  
Of 
Beenhesp met warme saus naar keuze (archiducsaus, pepersaus of Provençaalse saus) met 
koud groentenassortiment, koude sausjes, aardappelsalade of broodjes 14,00 €/p.p. 
 
* Er worden 6 aardappelkroketten per persoon voorzien. Voor groepen van minimum 10 
personen kan aardappelgratin voorzien worden. Elk hoofdgerecht is voorzien van verse 
seizoensgroenten.  



 
 
Dessert  
 
 
Huisbereid dessertbordje of dessertbuffet Le Bon Vivant      8,50 €/p.p.  
Of  
Ambachtelijke ijstaart      5,50 €/p.p. 
(smaak naar keuze: vanille-chocolade, vanille-aardbei, vanille-moka of vanille-praliné) 
Of  
Tarte Tatin (warme appeltaart) (Serveertip: Ideaal met vanille-ijs)                 2,50 €/p.p. 
Of 
Crème brulée 5,50 €/p.p. 
Of 
Trio van dessertglaasjes 6,00 €/p.p. 
Of  
Kaasbordje met vers fruit en nootrozijnenbrood 12,50 €/p.p. 
 
 
Opmerkingen:   
 
 

- Gelieve er rekening mee te houden dat voor sommige van bovenstaande gerechten 
een minimum aantal personen vereist is.  

- Voor grote groepen bestaat de mogelijkheid bepaalde gerechten warm af te halen. 
- Voor verenigingen en eetfestijnen worden speciale prijzen gehanteerd afhankelijk 

van het aantal personen.  
- Prijzen kunnen wijzigen afhankelijk van marktaanvoer.  
- Indien u uw gading niet vindt in bovenstaande suggesties, en zelf een voorstel heeft, 

aarzel niet ons te contacteren.  

 


