Voorgerechten
Calamares fritti met tartaarsaus

15.00

Rundscarpaccio

17.20

Artisanale kaaskroketten** 2 / 3 stuks

15.00 / 20.50

Artisanale garnaalkroketten** 2 / 3 stuks

17.80 / 24.70

Duo kroket van kaas en garnaal**
Tomatensoep met balletjes**

17.00
5.50

Gerookte zalm

18.00

Escargots de Bourgonge

15.00

Scampi lookboter

18.00

Scampi tomatenroom

18.00

Scampi rivierkreeftensaus met prei

18.00

Om bij te bestellen
Portie frietjes, kroketjes, pellepatat, puree of rijst
3.50
Portie seizoensla (zomer: tomaat/komkommer/rode ajuin; winter: witloof/veldsla/rode ajuin 3.50
Portie warme seizoen groenten
3.50

Voor de kleinere eters
Spaghetti Bolognèse met gemalen kaas **

10.00

Stoofvlees

13.10

Vol au vent **

13.10

Balletjes in tomatensaus

13.10

Kip met appelmoes en puree

14.30

Hamburger (100% rund) mayonaise, ketchup en frietjes)

12.00

Curryworst ** (2 stuks)

12.00

Fishstick**

12.00

De keuken is open van 12.00 u tot 14.30 u en van 18.00 u tot 21.30 u - op zondag tot 21.00 u
Gerechten met ** kan u doorlopend bestellen

Hoofdgerechten
RIBBEKES ’s Gravenmolen à volonté

23.00

RIBBEKES 3 pepers à volonté

23.00

RIBBEKES Beenhouwer - op basis van paprika marinade, iets meer pit, à volonté

23.50

Steak - Bocquillon - Gecontroleerd Ardens rund met saus naar keuze

27.00

Gemarineerde steak - Bocquillon - Gecontroleerd Ardens rund met saus naar keuze

28.00

Onglet - Bocquillon - Gecontroleerd Ardens rund met saus naar keuze

28.00

Filet Américain - Bocquillon - Fijn gemalen steak om zelf te bereiden naar eigen smaak

21.00

Kipfilet

21.00
Pepersaus, Champignonsaus, Sjalotsaus, Beurre, Maitre d’Hotel, Natuur, Bearnaisesaus

Fish & Chips - gepaneerde pladijs, kabeljauw en calamares met tartaar

22.00

Tongrolletjes met puree en rivierkreeftensaus met prei

26.50

Scampi lookboter

25.90

Scampi tomatenroom

25.90

Scampi rivierkreeftensaus met prei

25.90

Rundstoofvlees met “Grimbergen dubbel”

19.70

Balletjes in tomatensaus

19.70

Vol au vent **

19.70

De gerechten worden opgediend met een seizoen slaatje en frietjes, kroketjes, pellepatat, puree of rijst
De scampi’s worden opgediend met brood

Om bij te bestellen
Portie frietjes, kroketjes, pellepatat, puree of rijst
3.50
Portie seizoensla (zomer: tomaat/komkommer/rode ajuin; winter: witloof/veldsla/rode ajuin 3.50
Portie warme seizoen groenten
3.50

GEEN VERSPILLING
Wij zijn, net zoals u, tegen voedselverspilling.
Vraag gerust een resto-restjes bag om mee te nemen naar huis.

1 TAFEL = 1 REKENING
Voor uw gezelschap met meer dan 8 personen wordt de keuze beperkt tot
maximum 3 verschillende gerechten

Burger Time
Alle burgers zijn zonder broodje verkrijgbaar

100% Rundsburger Classic
Hamburgersaus, sla, tomaat, ajuin, augurk

100% Rundsburger Cheese
Hamburgersaus, sla, tomaat, ajuin, augurk, cheddar kaas

100% Rundsburger Double Dekker
2x hamburger, 2x cheddar kaas, hamburgersaus, sla, tomaat, ajuin, augurk

100% Rundsburger ’s Gravenmolen
Pepersaus, sla, tomaat, ajuin, augurk, cheddar kaas, spekblokjes

100% Rundsburger Maffia
HOT cocktailsaus, guacamole sla, tomaat, ajuin, augurk

100% Rundsburger Italiano
Basil’up saus, sla, tomaat, ajuin, augurk, mozzarella

Chickenburger
Toscaanse saus, gegrilde kip, sla, tomaat, ajuin, augurk

Chickenburger Latino
Koriander- & lookmayonaise, guacamole, gegrilde kip, sla, tomaat, ajuin, augurk

Fishburger
Tartaarsaus, gepaneerde pladijs sla, tomaat, ajuin, augurk

Veggie burger
Toscaanse saus, sla, tomaat, ajuin, augurk, warme seizoen groenten

Veggie burger Latino
Koriander- & lookmayonaise, guacamole, cheddar kaas, sla, tomaat, ajuin, augurk

Menu

Burger

met frietjes &
coleslaw

11.50

16.50

12.50

17.50

17.50

22.50

14.50

19.50

14.50

19.50

14.50

19.50

12.50

17.50

14.50

19.50

14.50

19.50

13.50

18.50

14.50

19.50

Slaatjes
Slaatje ‘s Gravenmolen - Scampi, koude kippenblokjes, guacomole, paprika, yoghurt dressing

21.00

Slaatje Ceasar ** - kip, parmezaan, ceasar dressing

19.50

Slaatje tonijn en gerookte zalm ** - thousand Island Dressing

22.00

Slaatje geitenkaas

21.00

gerookte spekblokjes, honing, pitten, tijm, en framboosdressing

Slaatje Calamares fritti **
De slaatjes worden opgediend met brood
U kan er een portie frietjes, kroketjes, pellepatat, puree of rijst bij bestellen voor 3.50

19.00

Pasta
Spaghetti Bolognèse met gemalen kaas **

13.00

Spaghetti Bolognèse KLEIN met gemalen kaas **

10.00

Penne Veggie met Tomaat & Basilicumsaus en gemalen kaas **

14.00

Penne Gerookte zalm met rivierkreeftensaus en prei

19.80

Lasagne Bolognèse **

16.00

Lasagne Veggie met Tomaat & Basilicumsaus **

16.00

De Dagschotel
Dagschotel + glas wijn of water

14.00
16.00

Dagsoep + dagschotel + glas wijn of water
Elke werkdag - Niet op zaterdag, zondag of feestdagen

Menu kant en klaar
Steak menu

44.00

Kaaskroket 2st
Steak met saus naar keuze, sla en frietjes
Dame Blanche

Toerist menu

35.00

Kaaskroket 2st
Stoofvlees met grimbergenbier en frietjes + Grimbergen dubbel
Koffie

SMULAANBIEDING - van 15 tot 17u
Kop koffie of thee
Pannenkoek of wafel met suiker of confituur
4.20

Elke werkdag van 15 tot 17 u
Niet op zaterdag, zondag of feestdagen

1 TAFEL = 1 REKENING
Voor uw gezelschap met meer dan 8 personen wordt de keuze beperkt tot
maximum 3 verschillende gerechten

PANNENKOEKEN - van 14u30 tot 18u
WAFELS - doorlopend
Suiker of confituur

4.50

Slagroom

5.00

Vanille-ijs

8.10

Crêpe Blanche
Vanille-ijs, warme chocoladesaus, slagroom

10.10

Met aardbeien tijdens het seizoen - van juni tot eind september

10.10

Met aardbeien en vanille-ijs tijdens het seizoen - van juni tot eind september

13.70

Met aardbeien, vanille-ijs en chocoladesaus tijdens het seizoen - van juni tot eind september

15.20

IJSCOUPES -

doorlopend

Dame Blanche / Dame Noire

8.50

Brésilienne

8.50

Coupe speculaas vanille-ijs, speculaas topping en speculaaskoek

9.20

Coupe Advocaat

9.20

Coupe Mokka

8.00

Coupe Vanille

8.00

Coupe Chocolade

8.00

Coupe Vanille-ijs met aardbeien tijdens het seizoen - van juni tot eind september

10.70

onze ijsjes zijn geserveerd met slagroom
verkrijgbaar als kindercoupe –35%

DESSERTS - 12.00 u tot 14.30 u en van 18.00 u tot 21.30 u - op zondag tot 21.00 u
Chocolademousse met slagroom

9.00

Crème Brulée

9.00

Warme appeltaart met vanille-ijs en slagroom
Tiramisu
Moelleux met vanille-ijs en slagroom
Citroensorbet
Kolonel (wodka met citroensorbet)

10.50
9.00
10.50
8.00
10.70

