
 

    Menu Het Gerecht 

 

 

Kreeft met asperge, daslook en frisse zeekraal (1) 

------- 

Gebakken zeebaars, artisjok, zilte groenten en chorizosaus (2) 

------- 

Ossenstaart, met een zacht gegaard ei en madeira saus(3) 

------- 

Lam met aubergine, zoete paprika, Marokkaanse stoof  

 jus van komijn  (4) 

------- 

Bereidingen van yoghurt, lychee en roos (5) 

 

Gelieve het menu per tafel te bestellen om langere wachttijden tegen te gaan 

Wees tijdig met aangeven van allergieën zo kan onze chef hier creatief mee 

omgaan. 

 

Menu 3 gangen 37,50€   bijpassende wijn 19,50€ 

Gang 2,4 en 5   

Menu 4 gangen 48.50€ of    bijpassende wijn 26€ 

Gang 1,2,4 en 5   

Menu 5 gangen 59,50€   bijpassende wijn 32,50€ 

Betreft het hele menu 

Kaas i.p.v. dessert 5 euro supplement (Tip, glaasje madeira)  

 

 

 

 



 

 

 

  

A la carte gerechten van het Gerecht 

 

Voorgerechten 

 

Ossenstaart, zacht gegaard ei, Asperges en madeirasaus    € 14,50 

 

Rijk gevulde kreeftensoep met vis afgewerkt met basilicum boter   € 16,50 

 

Thaise couscous salade, pickels, saté flan en mangosorbet v  € 14,50 

 

Hoofdgerechten 

 

Schelvis met beurre blanc, gestoomde aardappel 

 Limburgse asperges        € 23,50 

 

Lam met aubergine, zoete paprika, Marokkaanse stoof  

 jus van komijn           € 24,50 

 

Risotto van het seizoen v       € 19,50 

 

 

 

Nagerechten 

chocolade moelleux, sinaasappel, bourbon ijs     € 11,50 

Bereidingen van yoghurt, lychee en roos     € 12,50 

Diverse soorten kaas met notenbrood en druiven.   

Heerlijk met een glaasje Madeira!         € 14,50 

 

 

 

Wees tijdig met aangeven van allergieën zo kan onze chef hier creatief mee 

omgaan. 



 

Lunch menu Het Gerecht 

  

Gebakken zeebaars, artisjok, zilte groenten en chorizosaus  

-------  

Lam met aubergine, zoete paprika, Marokkaanse stoof  

 jus van komijn   

------- 

Koffie/thee met friandises 

 

€ 26,50 inclusief een alcoholvrije cocktail  

 

Lunch gerechten  

 

Bloemkoolsoep met amandel en gamba      € 9,50 

 

Thaise couscous salade, pickels, saté flan en mango v   €  14,50 

 

Iberico varkenswang met asperge en aardappelmousseline   € 19,50 

 

Schelvis met beurre blanc, gnocchi en kerstomaatjes    € 19,50  

 

Rijk gevulde kreeftensoep met vis en basilicum    € 16,50 

 

 

bijgerechten 

 

Pommes dauphines         € 3,00  

Gnocchi          € 2,00 

 

Desserts 

 

Moelleux van chocolade, sinaasappel, bourbon ijs   € 11,50 

 

Yoghurt, lychee sorbet en roos       € 12,50 

 

Diverse soorten kaas met notenbrood en druiven.   

Heerlijk met een glaasje Madeira!         € 14,50 


