VOORGERECHTEN
Dagsoep

€4.00

Tomatenroomsoep met ballekes

€4.50

Artisanale garnaalkroketten

€13.00

Artisanale kaaskroketten

€10.00

Scampi lookboter of curryroom ( 5 stuks)

€14.00

Carpaccio van Belgisch rund met parmezaan & truffelmayo

€13.00

Asperges op Vlaamse Wijze

€14.00

Inbegrepen : brood

HOOFDGERECHTEN
Chateaubriand van Belgisch rund met slaatje

€23.00

Vol au vent met slaatje

€16.00

Grietfilet in een zachte preisaus

€20.00

Fish & chips: gepaneerde kabeljauw met slaatje, tartaar en frietjes

€17.00

Scampi lookboter of curryroom ( 9 stuks )

€21.00

Trio van vis in kreeftensaus

€22.00

Asperges met gepocheerde zalm, preisausje en kroketjes

€23.00

Lamsfilet met gewokte asperges en provencaalse ovenpatatjes

€24.00

Inbegrepen:
o
o

Frietjes, aardappelschijfjes, puree of kroketjes
Warme sauzen: champignon, peper of bearnaise

MOCCA BURGERS - 10€ (enkel te verkrijgen op maandag en dinsdag)
Classic : rundsburger 250 gr, sla, tomaat, augurk, cheddar, spek, rode ui, ketchup & mayo
Chicken : kipburger 200 gr, rucola, zongedroogde tomaat, parmezaan, pijpajuin & pestomayo
Fish : gepaneerde kabeljauw 150gr, sla, tomaat, augurk, witte koolsla, cheddar, rode ui & tartaar
Pulled Pork : traag gegaard varkensvlees, rucola, koolsla, pijpajuin & honing-mosterddressing

PASTA & SALADES
Spaghetti bolognaise

€11.00

Lasagne bolognaise

€14.00

Tagliatelle met scampi’s in curryroom

€18.00

Penne met kip, spekjes en champignons in een Toscaanse tomatensaus

€16.00

Pasta met rundscarpaccio, pesto, zongedroogde tomaat en rucola

€17.00

Tagliatelle met gerookte zalm, scampi & broccoli in kreeftenroomsaus

€21.00

Vegetarische pasta in preisaus, met gebakken kastanje-champignons & tomaat

€12.00

Salade geitenkaas met spekjes, gebakken appel,

€17.00

toast van notenbrood en honingmosterdvinaigrette
Pittige salade met kip, ananas & een Indische currydressing

€16.00

Salade tomaat garnaal met gekookt eitje, mayonaise en

€22.50

cocktail saus
Salade met gepocheerde zalm en asperges

€23.00

Inbegrepen : brood

KIDS
Mini hamburger (2) met frietjes

€7.00

Curryworst (2) met frietjes

€7.00

BESTELLEN

Kleine spaghetti bolognaise

€8.00

014 / 75 78 85

Kleine videe met frietjes

€9.50

of

info@moccadorherenthout.be

DESSERT
Heerlijke verrassing van de chef

€5.00

vraag naar onze vegetarische of glutenvrije mogelijkheden

