VOORGERECHTEN
Soep van de dag

HOOFDGERECHTEN

PASTA

7.00

Artisanale kaaskroketten ( 1/2 stuks)

8,00 / 15,00

Garnaalkroketten huis vanzegbroeck ( 1/2 stuks)

9,50 / 18,00

Toast champignon

15,00

Toast gerookte zalm

17,50

Scampi met fijne kruiden (5 stuks)

19,00

Scampi met madras curry (5 stuks)

19.00

Scampi diabolique ( 5 stuks)

19,00

Tartaar van runds met garnituur

18,50

Tomaat garnaal klassieke bereiding (1 stuk)

18,50

Rundscarpaccio maison

18,50

Foie gras met appel en Calvados (3 stuks)

19,50

Sint-Jacobsnootjes met prei ( 4 stuks)

21,50

Kikkerbillen met look ( 5 stuks)

20,00

Uit de zee

15,00

Spaghetti carbonara

17,00

Zeetong Meunière botersaus, peterselie

34,50

Pasta pesto

17,00

Kabeljauw op vel witte wijnsaus met tomaatjes en garnalen

26,50

Penne arrabbiata

17,00

Gegrilde zalm op vel fijne mosterdsaus, warme groenten

24,50

Penne met kip en curry

18,00

Mixed grill van vis met tartaarsaus

29,50

Tagliatelle verde met gerookte zalm en Boursin

20,50

Scampi met fijne kruiden ( 7 stuks)

22,50

Tagliatelle verde met geitenkaas en tomaatjes

21,00

Scampi met madras curry ( 7 stuks)

22,50

Linguine vongole

24.50

Scampi diabolique ( 7 stuks)

22,50

Tomaat garnaal (2 stuks)

23,50

Ovenschotel Kronacker scampi, bospaddenstoel, curry

23,50

Sint-Jacobsnootjes met prei (5 stuks)

24,50

Noordzee vispannetje gegratineerd

24,50

Van ‘t land

SUGGESTIES

Spaghetti bolognaise

SALADES
Caesarsalade (kip, croutons, romeinse sla, parmezaan)

19,50

Salade caprese (mozarella, tomaat, rucola, balsamico)

19,50

Salade liégeoise (spek, boontjes, aardappel)

19,50

Salade geitenkaas en spekjes

19,50

Salade met gerookte zalm

19,50

Vitello Tonato kalfsvlees met tonijnsaus en rucola

18,50

Varkenshaasje met warme groenten, saus naar keuze

23.50

Salade fruits de mer (mosselen, roze garnalen, coquille)

20,50

Tartaar van schotse gerookte zalm (selder, radijs, zure room)

18,50

Tartaar van runds met zijn garnituur

24.50

Salade scampi (granny smith, currydrressing)

21,50

Salade fruits de mer (mosselen, roze garnalen, coquille)

20,50

Spare ribs van Keurslager Verbiest met tartaarsaus

29,00

Salade niçoise (met verse tonijn, ansjovis, boontjes)

25,50

Ovenschotel Kronacker scampi, bospaddenstoel, curry

23,50

Steak Belgisch blauw-wit saus naar keuze

29,00

Tonijnsteak gegrild met siciliaanse salsa

30,50

Lamskoteletjes met warme groenten, saus naar keuze

29,50

Mosselen natuur (tot eind september)

27,50

Mixed grill van vlees met tartaarsaus

30,50

Mosselen witte wijn (tot eind september)

28,50

Mosselen look (tot eind september)

28,50

Entrecôte van blauw-wit saus naar keuze
Lamsfilet met warme zomergroenten, saus naar keuze

32,50
34,50

Mosselen look + room (tot eind september)

29,00

KINDERGERECHTEN (tot 10 jaar )
STOVERIJ

ZEEVRUCHTEN

Vol-au-vent met frietjes

12,00

Oesters creuses (6 stuks)

18,00

Huisbereid stoofvlees met Grimbergen bereid

18,50

Stoofvlees met frietjes

12,00

Kreeft bellevue (675gr, lauw-warm op bord, sla, sauzen)

39,50

Vol-au-vent Mechelse koekoek, champignons, kalfsballetjes

18,50

Spaghetti bolognaise

8,00

Kreeft gegrild (675gr, kruidenboter, rijst)

42,50

Varkenswangen met Optimo Bruno bereid

21,50

Frikandel met frietjes

8,00

Kreeft thermidor (675gr, kaassaus, gegratineerd, rijst)

42,50

Balletjes in tomatensaus met frietjes

9,00

King crab Norway bellevue

55,00

# Verse frietjes , kroketten, puree, rijst of krielaardappelen naar keuze

King crab Norway gegrild met kruidenboter

57,50

Sauzen naar keuze :

Mixed (1/2 kreeft / 1/2 king Crab) belle-vue

47,50

Mixed (1/2 kreeft / 1/2 king Crab) gegrild

50,50
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* Peperroom * Archiduc * Bearnaise * Blackwell * Mosterd *

Allergenen-info vind je op www.brasseriekronacker.be * het toilet voor mensen met beperking bevindt zich achteraan in de brasserie
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