
Dinerkaart 

Lekker genieten bij Villa Pastorie 

Zoals je van ons gewend bent werken we met de mooist seizoensgebonden streekproducten en laten onze 
koks hun creativiteit de vrije loop. Naast de bekende klassiekers en de mooie seizoensgerechten op de 
menukaart, heb je ook keuze om je te laten verwennen met een heerlijk 3 gangen menu. 
Kies 3 gangen voor €38,50

Voorgerechten                      €12

Ceviche van zalm met habanada-tomatenbouillon, lente-ui, geroosterde radijsjes en bieslookolie             

Pannacotta van Fine de Claire oesters met sojakaviaar, grapefruit, gepickelde komkommer,                         
wasabimayonaise en gefrituurde wonton

“Blote billetjes in het gras”, crème van witte bonen, gekonfijte aardappel, snijbonengranité en              
gepekelde eidooier

Trio Villa Pastorie: een kleine portie kannibaal, 1 garnalenkroket met citroen en                +€3           
bieslookmayonaise en een kopje weeksoep                                     

Kannibaal: een typisch Belgische tartaar van rundvlees met augurken, sjalotjes, kappertjes en bieslook      
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Hoofdgerechten                  €21,5

Fricassée van asperges met doperwtjes, jonge aardappels, truffel, gepocheerd ei en      
duizend dagen kaas 
      
Rode linzen dahl met hazelnoten, appel, geroosterde radijsjes, ingemaakte rode uitjes en raapstelen 
 
Kannibaal “Deluxe”: een typisch Belgische tartaar van rundvlees met augurkjes sjalotjes,                             
kappertjes en bieslook geserveerd met een gepocheerd ei, truffelmayonaise, rucola, Parmezaanse kaas,  
broodcrouton en frietjes 

Gelakte eendenborst met pistachecrème, linzen, geroosterde gele bieten, ingemaakte rode uitjes en          
eendenjus met tonkabonen

Op de huid gebakken kabeljauw met charlotte-aardappel, suçuk, prei van de barbecue en                          
saus van gepofte knoflook 

Catch of the day                       

Portie Friet               €4

Desserts              €8

Witte chocolademousse met mangocompote, granité van mango en earl grey thee, merengue en                
hazelnootnogatine

Pistachecake met hibiscus gegaarde rabarber, mascarponecreme en yoghurtroomijs               

Gepocheerde peer met citrussorbet, limoen-dragonsabayon en gesuikerde amandelen               
          
Kaasplankje met 5 kazen van Fromagerie Guillaume en brood van Guillaume              +€4
en Robèrt van Beckhoven  

Voor onze jonge vrienden 
Tomatensoep met balletjes                       5,5
Biefstuk met frietjes en salade                                   9,5
Spaghetti Bolognese                                    8,5
Rundvleeskroket met frietjes en salade                     7,5
Kinderijsje om zelf te versieren                      5,5

Wij houden uiteraard graag rekening met uw speciale wensen met betrekking tot allergenen, dit doen wij graag in 
persoonlijk overleg
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