
Chicken “Tikka Masala” meatballs + rijst 19,50
Pikant Indisch gerecht op basis van Tandoorikruiden en Garam Massala

Witloof in ham met kaassaus + frietjes of brood 17,00

Americain Préparé + frietjes 18,50 

Vlaamse rundsstoverij met bruin bier + frietjes 18,50

Koninginnehapje + frietjes 18,50

Gehaktballen “Cajun Style” pittig, gegratineerd met mozzarella + frietjes 19,50

Lamscurry “Vindaloo”  (Indisch pikant lamsstoofpotje) + rijst of frietjes  22,00

Kippenstoofpotje “Stroganoff” + rijst of frietjes 18,50

VLEES

Wij werken zoveel mogelijk met (dag)verse producten.  Daardoor kan het voorvallen dat er 
bepaalde gerechten niet voorradig zijn. We doen ons uiterste best u hierover te informeren 
voordat u uw keuze maakt.

Ontdek ook de suggestie 
op het krijtbord!

CAFÉ EN EETHUIS

Liever een ander bijgerecht? Dat kan: Patatjes met rozemarijn, kroketjes, rijst of pasta



STEAKS

Steak natuur (± 250 gr.) + frietjes 21,50
Wit-blauw geselecteerd 1ste keuze biefstuk

Steak met saus (± 250 gr.) + frietjes 23,00
peper / champignon / bearnaise / kruidenboter / Roquefort

Ierse Angus Rib Eye natuur (± 350 gr.) + frietjes 28,50
Premium kwaliteit, rijk aan smaak door zijn gemarmerde structuur

Ierse Angus Rib Eye met saus (± 350 gr.) + frietjes 29,90
peper / champignon / bearnaise / kruidenboter / Roquefort

Steak Maison + frietjes 23,50
Met gekarameliseerde rode ui en stukjes Roquefort-kaas die je laat smelten op je vlees

Paardenkraai met sjalotten 23,50
Mager stukje vlees voor de kenners, rijk aan ijzer. Best saignant gebakken!

Hamburger “American Style” (± 200 gr.) + frietjes 17,50 
Sappige beefburger met raketsla, ui en cheddarkaas

Hamburger “Montagnard” (± 200 gr.) + frietjes 18,50 
raclettekaas, spek en mosterdvinaigrette

Hoe wilt u uw steak ?
Bleu = heel licht gebakken
Saignant = rood, sappig
A point = licht roze, geen vleessap
Bien cuit = volledig doorbakken

CAFÉ EN EETHUIS

DINSDAG = STEAKDAG 
Wit-blauw geselecteerd 
1ste keuze biefstuk
• natuur  21,50   16,00
• met saus 23,00   17,50



VIS
Vispannetje + frietjes 22,50
Gegratineerd met een stukje zalm, tongschar, scampi, witvis en pittige kervelsaus

Sliptongetjes à la meunière (2 / 3 st.) + frietjes 21,00 / 25,00

Kabeljauwhaasje met Thaise curry + rijst of frietjes 24,50

Gegrilde zalm met wittewijnsaus + frietjes 23,00

Scampi in saffraanroom (8 / 12 st.) + rijst of frietjes 20,00 / 24,00

Scampi in lookroom (8 / 12 st.) + rijst of frietjes 20,00 / 24,00

“Spicy” scampi en spek brochette (8 / 12 st.) + rijst of frietjes 20,50 / 24,50

SALADES

Salade geitenkaas met honing, rozijnen en appeltjes + brood 19,00

Salade Forestière met kip, spruitjes en champignons + brood 19,00

Salade Kastaar met scampi, garnalen, gerookte zalm + brood 20,00

Salade “Surf ‘n’ turf” met scampi, kip, spek, champignon + brood 21,50

Frietjes, kroketjes, patatjes met rozemarijn, rijst of pasta bij de salade + 2,00 

CAFÉ EN EETHUIS



PASTA
Spaghetti Bolognaise 14,50

Spaghetti Maison (Bolognaisesaus met room en dragon) 15,50

Pasta kaas en spek (mascarpone en champignons) 16,00

Linguine met rode pesto, scampi en champignons 19,80

Linguine met rode pesto en champignons 18,00

Linguine al tartufo funghi (truffelroom, champignons)   19,50 

Groentelasagne (courgette, mozzarella, spinazie en aubergine) 18,50

VEGGIE

Artisanale kaaskroketjes (2 / 3 st.) + brood of frietjes 16,00 / 19,00

Salade geitenkaas met honing, rozijnen en appeltjes + brood 19,00

Linguine met rode pesto en champignons 18,00

Linguine al tartufo funghi (truffelroom, champignons)   19,50 

Groentelasagne (courgette, mozzarella, spinazie en aubergine) 18,50

Gegrilde groenten met Oosterse kruiden 18,50
(met zoete aardappel, gele courgette, prei ...) 

CAFÉ EN EETHUIS

Tijdsgebonden voor de lunch? Maak uw keuze via ons menu  
op www.dekastaar.be en geef uw keuze door voor 11 uur

VEGAN



SNACKS
Artisanale kaaskroketjes (2 / 3 st.) + brood of frietjes 16,00 / 19,00

Artisanale garnaalkroketjes (2 / 3 st.) + brood of frietjes 19,00 / 22,00

Croque met een slaatje 10,50

Croque Hawai met een slaatje 11,00

KIDS

Kippenuggets (5 of 8) + frietjes 7,00 / 11,00

Frikandel (1 of 2) + frietjes 6,50 / 8,00

Kaaskroket (1) + frietjes 8,50

Garnaalkroket (1) + frietjes 10,50

Vol au vent + frietjes 10,50

Stoofvlees + frietjes 10,50

Spaghetti Bolognaise 9,00

Pasta kaas en spek 9,00

Kinderbiefstuk + frietjes 15,00

CAFÉ EN EETHUIS


