
Voorgerechten / entrees / starters

3 x wagyu  € 29
Carpaccio / geroosterde tartaar / gedroogd
Carpaccio / rosated tartar / dryed
Carpaccio / tartare rôti / séché

Mergpijp Angus grand cru  € 20
Mergpijp / tartaar / toast
Bonemarrow / tartar / toast
Os à Moelle / tartare / toast

Geroosterd Angus grand cru naaldje  € 25
Geroosterd naaldje / zomertruffel / gegrilde burrata
Roasted tri-tip / summer truffle / grilled burrata
Roti d’aiguilette / truffe d’ete / burrata grillé

Kingkrab  € 36
Gegrilde koningskrab / jus met hoeveboter & jonge look / gemarineerde tomaat
Grilled king crab / farm butter sauce & young garlic / marinated tomato
Crabe royale grillé / jus au beurre fermier & pousses d’ail / tomates marinées 

Baby langoest bbq  € 26
Baby langoest  natuur op zoutsteen gegrild / bbq bloemkoolsaus
baby spiny lobster grilled on saltstone / bbq cauliflower sauce
Langouste bébé grillée au naturel sur pierre de sel / sauce chou-fleur bbq   

Vis / fish / poissons

Vangst van de dag  € 35
Vangst van de dag bbq / verschillende tapas / natuurlijke jus
Catch of the day bbq / several tapas / natural juice
Poisson du jour/ tapas différents / jus naturel

Zeetong  € 37
Zeetong op de wijze van de molenaar / kappers / Parijse champignon
Sole meunière / capers / Parisian mushroom
Sole meunière / câpres / champignons de Paris

Tarbot   € 37
Gegrilde tarbot / béarnaise saus met curry en mossel
Grilled turbot / bearnaise sauce with curry and mussels
Turbot grillé / sauce béarnaise aux curry et moules

Kids

Voorgerecht / starter / entree  € 10
Kroket Angus grand cru of flanderien kaas / Angus grand cru croquette 
or flanderien cheese / croquette d’angus grand cru ou fromage flanderien

Hoofdgerechten / mains / plats principal  € 17
Steak Angus grand cru / burger Angus grand cru / catch of the day fri-fri

Vegi / vegan 

Het keuken team bereidt met liefde gerechten naar u smaak, wens met dagverse 
seizoensproducten.
The kitchen staff will cook dishes with love after your taste, wish with daily fresh 
seasional products.
L’equipe de la cuisine vous prépare des plats avec passion selon votre goût, avec des 
produits saisonières.

Lunch op maandag, donderdag en vrijdag 
voorgerecht / hoofdgerecht / dessert  € 32 (zonder dessert € 27)
Lunch at monday, tuesday and friday 
starter / main / dessert  € 32  (without dessert € 27)
Lunch lundi, jeudi et vendredi 
entrée / plat / dessert  € 32 (sans dessert € 27)

Vlees / meat / viande

Black Angus Grand Cru bbq
Ludovic Ghyselen en Arnaud Vandenbogaerde hebben vlees als gedeelde passie. 
Waar Arnaud al van kindsbeen af gebiologeerd was door het kweken van runderen, 
verdiepte Ludovic zich in het genetisch verfijnen van rasdieren, om zo tot optimale 
vleeskwaliteit te komen. Hun wegen moesten dus ooit wel eens kruisen. 
Ludovic heeft met Argendael trouwens een restaurant waar vlees een 
prominente plaats op het menu krijgt.
Duurzaamheid staat bij ons voorop. Minder, maar beter vlees. Geen focus op
spiermassa of karkasgewicht, maar op smaak en maximale marmering met de beste 
vetzuursamenstelling. Een gesloten productieketen zonder gebruik van ggo’s of soja, 
maar met als speerpunten topgenetica, extensieve fokbedrijven met natuurlijke 
kuddes en rantsoenen volgens een eigen voederformule met lijnzaad. Kortom, alles 
staat in functie van vleeskwaliteit.

Zesrib / prime rib / cote de boeuf  € 45

Schouderstuk  / featherblade / paleron  € 40

Platte kraai  / flank steak / bavette  € 30

Pianorib / chuckrib / cote piano  € 30

Wij stellen voor om ons vlees te proeven in zijn pure vorm om de  € 3.5
vleessmaak optimaal te proeven(mochten jullie dan toch saus verkiezen
béarnaise/groene Madagascarpeper  

Iberico bellotta Senorio de Montanera € 35
Pluma iberico bbq/béarnaise van geroosterde zoettepuntpaprika/gerookt citruszout
Pluma Iberian pork bbq/béarnaise sauce of sweet pointed pepper/ smoked citrus salt
Pluma ibérique/sauce béarnaise aux poivron doux/sel d’agrumes fumées 

Piepkuiken uit Bourgogne € 30
In houtoven gebraden piepkuiken/kippenjus met limoenblad/gebrande citroen
Spring chicken braised in wood oven/chicken-sauce with lime leave/burnt lime
Poussin braissé au four aux bois/jus de poulet aux feuilles de limon/citron brûlé 

Side dishes
Tomatensla uit Denis ’hof
Tomato salad from Denis garden 
Salade de tomates de la jardinière chez Denis 

Seizoensgroenten bbq thymjus
Seasonal vegies bbq thymbuttersauce
Legumes de saison bbq jus aux thym

Frieten / gepofte aardappel / bravas
Fries / jacket potato / bravas
Frites / pommes de terre au four / bravas


