
 

Onze gerechten kunnen allergenen bevatten. Voor meer info, vraag aan jouw kelner! 
 

- 

 

 
 

**** 
Krabcocktail 

gin tonic komkommer / kwartel / wasabi 
OF 

Vitello tonato 
tonijnmayo / kalfs / kappers / rucolaui 

OF 

Risotto 
boschampignons 

**** 
Zalm op vel 

tortelloni / botersaus 
OF 

Kalfs 
Dunne lende / Hollandaise stracciatlla 

**** 

Ruby Chocolade 
Panna cotta 

 

Drankenarrangement à €26.00 
Aperitief / ½ fles wijn / waters / tas koffie 

 
   

 



 

Onze gerechten kunnen allergenen bevatten. Voor meer info, vraag aan jouw kelner! 
De keuze van onze gerechten beperken we tot 4 per tafel,  
dit om de kwaliteit van uw gerechten te kunnen garanderen 

- 

 
 

Broodje kaas of hesp    3.50   
Broodje confituur of siroop   3.50  
Broodje van het huis    4.50 
 hesp / kaas / confituur 

Spek, spiegelei & versgebakken brood  9.00   

Spek, roerei & versgebakken brood  9.00 
  

Dagelijks dagbladen om bij uw ontbijt te lezen   
 

 

Dagverse lunchschotel     16.00 
  Inspiratie van de dag 
 

Lunchmenu       20.00 
  Soep van de dag 
  Dagverse lunchschotel 
 

 

Croque Dolf      11.00 
  hesp / kaas / fris slaatje 
Croque Minneke     13.00 
  hesp / kaas / spiegeleitjes / fris slaatje 

Croque Hawaï     14.00 
  hesp / kaas / gemarineerde ananas / fris slaatje 

Croque Brie      15.00 
  boerenbrood / brie / spek / siroop / fris slaatje 

Croque Italia      15.00 
  focaccia / gerookte ham / salsa /  
  mozzarella / fris slaatje 
   

 

Boerenboterham Serrano   12.00  
  serrano / fris slaatje / boter 

Boerenboterham Kaas & hesp  9.00 
  kaas / hesp / fris slaatje / boter 
 
   



 

Onze gerechten kunnen allergenen bevatten. Voor meer info, vraag aan jouw kelner! 
 

- 

 

 

Bruschetta pomodore (3st)   9.00 
Bruschetta serrano  (3st)   10.00 
Bruschetta mix  (2+2)   13.00 
Calamares con tzaziki    10.00 
Tapasbord serrano     9.50 
Tapasbord ’t Veilinghuis (2pers)   20.00 
Tapasbord ’t Veilinghuis (3pers)   26.00 
Portie bitterballen  (9st)   6.00 
 

 

Alle sharing gerechten worden voorzien met ieder zijn eigen bordje, vers gebakken brood & boter 

 
Scampi’s Diabolique    19.50   Krabcocktail    19.00 
tomaat / room / dragon / chilipeper    gin-tonic komkommer / kwartel / wasabiroom 
 

Artisanale garnaalkroketten (1/2) 14.00/20.00  Risotto    16.00 
huisgemarineerde groentjes / cocktailsaus   boschampignons 
 

Artisanale kaaskrokettten (1/2)   11.00/15.00  Tomatensoep   6.00 
huisgemarineerde groentjes / cocktailsaus   kippeballetjes 
 

Vitello tonato     17.00  Soep van de dag   6.00 
tonijnmayo / kalfs / kappertjes / rucola 
 
Al onze voorgerechten serveren wij met huisgebakken brood & boter 
 



 

Onze gerechten kunnen allergenen bevatten. Voor meer info, vraag aan jouw kelner! 
 

- 

 

 

Gravinnepasteitje     23.00 
  huisbereid bladerdeegkoekje / frietjes 

Scampi Diabolique     29.50 
  tomaat / room / dragon / chilipeper / linguini 

Spare ribs      26.00 
  barbecue saus / gemarineerd / frietjes 

Truval – burger     23.50 
  varkens / Truval / spek / cheddar / frietjes 

Rundsstoofvlees     23.00 
  huisbereide appelmoes / klassieker / frietjes 

 
Salade (+€3.50)pp of warme groentjes (+€5.00)pp 
   

 

Griekse salade     24.50 
  lamsspiesjes / calamares / ijsberg / feta 
  olijven / tzaziki / rode ajuin 

Caesar Salad      22.50 
  gegrilde kip / parmezaan / ansjovis  
  croutons / rode ajuin 
Gegrilde Scampi salade    25.00 
  Black tiger scampi / Bloody Mary dressing 
  tomaat / olijven / selder / rode ajuin 
Salade Haspengouw    21.50 
  spekjes / gebakken appel / nootjes 
  rozijnen / honingdressing 
 

 

Linguini Scampi   27.00  Risotto Gamba  30.00 
  citroenroom / courgette    Saffraanrisotto / gamba’s 
  groene asperges 
 

Linguini Bacon   24.00  Linguini Bolognaise ‘klein’ 12.00 
  spekjes / ricotta 

  tijm / bospaddenstoelen     Linguini Bolognaise  17.00 
 

Risotto Veggie   22.00 
  risotto / boschampignons 
 
  



 

Onze gerechten kunnen allergenen bevatten. Voor meer info, vraag aan jouw kelner! 
 

- 

 

 

Slibtongetjes ‘Meunière’   Dagprijs 
  gebakken in hoeveboter / frietjes 
 

Scampi brochette    28.00 
  spek / gegrild / verse dragonmayo / frietjes 

 
Salade (+€3.50)pp of warme groentjes (+€5.00)pp 
   

 

Zalm op velm    28.00 
  tortelloni met champignon / botersaus 

Kalfs      29.00 
  dunne lende / hollandaise stracciatella 
  voorjaarsgroentjes 

Gamba’s à la Plancha (6)   34.00 
  gegrild / look / citroen / slaatje 
 
Wij serveren bij onze suggesties: 
frietjes / kroketjes / puree/ pasta 

 
 

 
Steak tartaar     30.00 
  rundvlees à la minute door de molen 
  ui / kappertjes / frietjes 

 
Salade (+€3.50)pp of warme groentjes (+€5.00)pp 
 
U heeft de keuze uit: frietjes / kroketjes / puree / pasta 
   



 

Onze gerechten kunnen allergenen bevatten. Voor meer info, vraag aan jouw kelner! 
 

- 

 
 

Dame Blanche     10.00 
vanille ijs / warme chocolade saus / slagroom 

Valrhona      11.00 
moelleux / karamel / vanille ijs 

Café Glacé      9.00 
vanille ijs / koffie / koffielikeur 

Crème Brûlée     8.00 
Catalaanse room / suikerkorst 

Koffie ’t Veilinghuis    12.00 
koffie met assortiment zoetigheden 

Brésilienne      10.00 
mokka ijs / huisbereide karamel / slagroom 

Tarte Tatin      11.00 
appel / taart / kaneelijs 

Sabayon      11.00 
marsala / vanille ijs 

Scroppino      9.00 
wodka / prosecco / sorbet 

Ruby       9.00 
chocolade / panna cotta / inspiratie van de chef 
 

 


