
Waar passie voor Belgische klassiekers centraal staat,
Waar het leuk en gezellig Beleven wordt,

Waar een pint Bier en glaasje wijn gesmaakt wordt,
Waar iedereen zichzelf kan zijn, Bij ons.

Welkom bij Kant A

Kleine honger

 Tapasplank één verdiep €15
   Gandaham & meloen/Italiaanse salami/ansjovis/ 
 jonge kaas/foccacia/olijven/dips+garni (2 tot 3p.) 

 Luxe tapasplank twee verdiepen €28
 verdiep 1 + wrap van kip/gerookte makreel/bacon/ 
  oesters/dips+garni  (2 tot 4p.) 
   
 Eerste keuze van onze kaasplank   
  + brood en garni €15

 Oesterproefbox 6st €16

 Neem zeker ook een kijkje naar
onze suggesties op het krijtbord!

 

Voorgerechten

Oesterproefbox 6st   €16

Rundscarpaccio Belgisch wit-blauw   €15

 Tomaat garnaal klassiek   €19
 

Scampi’s, lookboter, groene kruiden   €15

 Scampi maison (saffraansausje)   €16 
  

Huisgemaakte garnaalkroketten   €16

Garnaalkroketten   €16

Kaaskroketten   €14

 Geitenkaasje “crottin de  
 chavignol”, krokant 
 slaatje €15

Vleesgerechten

Steak “Belgisch witblauw” min. 250gr    €24

Rib eye gerijpt min. 300gr €28
* Keuze saus:
 jus natuur/peperroom/
 champignonroom/béarnaise

Burger B    €18
Holstein/Cheddar/zongedroogde tomaat/
rucola/pittig sausje

Varkenswangen in Brugse Zot €20

Vol au vent “van de chef” €19

Steak tartaar Belgisch wit-blauw  €22
Vers gemalen en aan tafel bereid
+ supplement verse zwarte truffel  + €7

Visgerechten

Scampi’s, lookboter, kruiden          €22

Scampi maison (saffraansausje)       €23

Noordzeetong meunière  ±500gr dagprijs
met verse tartaar

Visserspannetje €24
Verse Noordzeevangst, bladspinazie,
witte wijnsaus.

Paling gebakken/verse tartaar €28

Paling in ‘t groen €28

* Bij elk van bovenstaande hoofdgerechten  
 keuze uit
 -   frieten, puree, pasta of brood
 - - witloofsalade ipv rauwkost- 
     salade = + € 1,5

Welkom bij Kant B
Salades

Tomaat garnaal klassiek   €28
 

 Fijnproevers salade met coquilles,   
garnalen, couscous, watermeloen   €27

 Geitenkaas ”Crottin de Chavignol”, 
 krokante salade €22

 Surf & Turf B: rundscarpaccio & scampi’s €23

Pasta’s

 Cannelloni met krab en ricotta,  
 kreeftensausje   €27

 Pasta met tagliata van rundsvlees,  
pittige tomatensaus   €26

 Linda’s Spaghetti “Bolognaise” €14

 100% Veggie: zie suggestiebord  €18

Kids

 Bordje Remi 
  worst & appelmoes   €12

 Bordje Iris 
  kip & appelmoes   €12

 Bordje Amber 
 Fishsticks & spinazie   €12

 Bordje Louise 
 garnaalkroket & slaatje   €12

* Bij elk van de bovenstaande kidsgerechten  
 keuze uit frieten, puree of kroketten

 

Zoetigheden na de maaltijd

Coupe dame blanche    €8

Café Glacé (ijskoffie)       €9

Tiramisu met speculaas          €10

Crème brulée    €8

Chocolademousse    €9

Bordje “sweet B”    €12,5
Diverse proevertjes van onze desserten

Sabayon met Liefmans Kriek (vanaf 2p.) €9
met bolletje vanille ijs  + €2
(Sabayon verkrijgbaar volgens drukte keuken)

Tea-room (14u30–17u)
 
Pannenkoeken 2st met boter,  
witte & bruine suiker/slagroom    €5,5

Maak je pannenkoeken naar wens:
- Confituur/Nutella    + €1
- Chocoladesaus    + €1
- Vanille ijs en/of aardbeien  + €2/+ €3 
Kinderijsje/coupe vanille    €6
Coupe dame blanche    €8
Coupe advocaat          €8
Coupe Brésilienne   €8
Coupe aardbeien €9
Crème brulée    €8
Chocolademousse    €9
Tiramisu met speculaas          €10
Bordje “sweet B”    €12,5
Diverse proevertjes van onze desserten

 Wifi - host: Bistrowifi
paswoord: WelkombijB

Belangrijke weetjes: allergenen?!
Geen probleem, maar meld het ons.De samenstelling van producten kan steeds 

veranderen. De allergenenverantwoordelijke helpt u hierin graag verder.

Belangrijke weetjes: met meer dan 6 personen?
Graag vragen wij om dan te kiezen tussen max. 4 verschillende gerechten 

aub? Zodoende kunnen we lange wachttijden vermijden.

Graag 1 rekening per tafel


