
MACAREL TER LEPELEM

MENUKAART



APERITIEVEN

Huisaperi t ief
Champagne  (glas) Ruf f in et F i ls
Cava (glas) Masia D’or
Ricard
Mart ini  (Bianco/Rosso/Fiero)

Por to Ramos Pinto (rood/wit)

Pineau de Charentes
Kir r
Kir r  Royale
Picon
Picon van het huis
Sherry “Fino” Hidalgo
Gin Gordon
Gin Hendricks
Campari
Pisang
Passoa
Safari
Barcardi
Whisky J&B
Vodka Er istof f
Sangria Quint
Alcoholvr i j  aperi t ief
Vers s inaasappelsap



FRISDRANKEN

Cola (L ight/Zero)

Fanta
Spri te
Eaulala plat/bruisend water
Ice tea
Cécémel
Fr ist i
S inaasappelsap
Appelsap
Schweppes  (Tonic/Agrum)

Gini
Tönissteiner (cit roen/sinaas)

Tönissteiner vruchtenkor f
Eaulala plat/bruisend water ½ l i ter
Eaulala plat/bruisend water ¾ l i ter

BORRELHAPJES

Bordje kaas
Bordje Salami
Bordje kaas/salami
Por t ie kippenboutjes
Por t ie garnaalbol let jes
Por t ie loempia’s
Por t ie bit terbal len
Por t ie preskop
Por t ie torpedos (gefr i tuurde en ge-
paneerde scampi)



BIEREN

Jupi ler
Jupi ler 0.0%
Hoegaarden
Hoegaarden rosé
Carlsberg
Kriek L indemans
Palm
Rodenbach
Lef fe (blond/bruin)

Grimbergen (blond/bruin)

Duvel
Tr ipel Karmeliet
Omer
Coast beer (8410 Wenduine)

Westmalle  (blond/bruin)

Brugse zot (blond/bruin)

Keyte (ôstendse tr ipel)

Piraat  (blond)

Suggest ie bier

WIJNEN

Huiswijn Domaine Du Berny  (Pays d’oc)

Glas (wit/rood/rosé)

Karaf ½ l i ter
Fles



WARME DRANKEN

Espresso kof f ie
Espresso decafeïne
Kof f ie verkeerd
Decafeïne verkeerd
Kannetje espresso (kof f ie/decafeïne)

Mokka
Cappucino (melkschuim/slagroom)

Warme melk
Warme Chocolademelk
Thee
Kannetje met losse thee of infusie

Soor ten thee:
zwar t,  groen, rozenbottel ,  l inde, kamil le,  munt, 
vruchten, cit roen

Soor ten losse thee of infusie:
darjeel ing, amaretto, kers- en 
bosvruchten, groen, rozenbottel ,  l inde, 
kamil le,  ci t roen, munt,  hawai,  earl  grey



WARME ALCOHOLISCHE DRANKEN

Ierse kof f ie
Franse kof f ie
Ital iaanse kof f ie
Normandische kof f ie
Bai leys kof f ie
Hasselse kof f ie

DIGESTIEVEN

Whisky Compass Box Peat Monster
Whisky Blackadder

Cognac Raymond Ragnaud Hors d’Age
Cognac Viei l le Reserve 15j

Calvados Michel Huard
Calvados Michel Huard 1994

Jenever  ( jong/oud)

Cointreau
Grand Marnier
Amaretto
Bai leys



IJSCOUPES ( i js  gemaakt op onze hoeve)

Dame blanche
Dame noir
Coupe Macarel
Coupe brési l ienne
Coupe advocaat
Coupe rum met rozi jnen
Banana spl i t
Coupe aardbei (seizoen)
Coupe Kers (seizoen)
Coupe meloen
Coupe gemengd frui t
kaboutercoupe (2 smaken naar keuze)
Coupe naar keuze (3 smaken naar keuze)

I jssmaken:
Vanil le,  chocolade, speculoos, mokka, pral iné, 
rum met rozi jnen, banaan, aardbei,  kersen of 
bosvruchten, meloen, pistache

GEBAK

Appelgebak
Appelgebak met i js
Appelgebak met i js  en s lagroom
Huisgemaakte frui t taar t je



MILKSHAKES

Vanil le
Chocolade
Speculoos
Mokka
Pral iné
Rum met rozi jnen
Banaan
Aardbei (seizoen)

Kersen  (seizoen)

Meloen
Pistache

HUISBEREIDE DESSERTS

Crème brûlée
Desser tboard
Tr io sorbet ( f ramboos, passievrucht,  l imoen)

Bordje vers gemengd  f rui t
Soesjes
Bruine chocolademousse
Verwenbordje Macarel
Ti ramisu (speculoos)



HUISGEMAAKTE PANNENKOEKEN

(u kunt kiezen tussen één of twee 

pannenkoeken)

Suiker
Suiker ,  boter
Suiker ,  advocaat
Suiker ,  s lagroom
Suiker ,  s lagroom, i js
Suiker ,  s lagroom, i js ,  f rui t

HUISBEREIDE WAFELS

Suiker
Suiker ,  s lagroom
Suiker ,  s lagroom, i js
Suiker ,  s lagroom, i js ,  f rui t

Supplementen
Chocoladesaus
Advocaat
Stroop
Confi tuur
Frui t
I js
Slagroom
Verse aardbeien/kersen (seizoen)



KLEINE HONGER*

Croque uit  het vuist je (1 stuk)

Croque Monsieur (hesp & kaas)

Croque Hawai (hesp, kaas & ananas)

Croque Madame (hespm kaas & spiegelei)

Croque Boom Boom (hesp, kaas & 
bolognese saus)

Croque Ital ienne (zalm & mozzarel la)

* niet op zaterdagavond en zondagmiddag



KROKETTEN/HESPENROLLETJES

Garnaalkroketten met s laatje (2 0f  3 stuks)

Kaaskroketten met s laatje  (2 0f  3 stuks)

Huisgemaakte Hespenrol let jes met wit loof

Supplement:
Fr iet jes bi j  kroketten en hespenrol let jes
mogeli jk

SOEP

Tomatensoep (huisgemaakt met een broodje, 
beleg & boter)

Soep van de chef (huisgemaakt met een 
broodje, beleg & boter)

PASTA’S

Lasagne
Vegi Lasagne
Spaghett i  Bolognese
Vegi Spaghett i



VOORGERECHT

KOUD

Carpaccio (wit  blauw rund, Parmesan, 
pi jnboompit jes)

Geitenkaas  (salade, Granny Smith, toast,  spek)

Bekegemse Foie Gras (  Bekegemse eenden-
lever,  confi tuur)

Gerookte zalm (petersel ie,  s jalot,  toast)

WARM

Scampi’s (6 stuks + 1 Gamba, l icht pikante
diabolique)

Garnaalkroketten (2 stuks,  verse garnalen, ge-
fr iute petersel ie)

Kaaskroketten (2 stuks,  verse garnalen, gefr iute 
petersel ie)

SOEP

Tomatensoep (huisgemaakt met een broodje, 
beleg & boter)

Soep van de chef (huisgemaakt met een 
broodje, beleg & boter)



HOOFDGERECHT

VLEES

Fi let  Mignon (wit  blauw rund, salade, 
f r iet jes,  saus naar keuze)

Côte à l ’os 2P (wit  blauw rund, salade, 
f r iet jes,  saus naar keuze)

Ribeye ‘Belgische’ (salade, f r iet jes,  saus naar 
keuze)

Huisgemaakte sauzen:
Champignon, Peper,  Béarnaise, Lookboter

Lamskroon (warme groenten, lamsjus, 
grat in dauphinois)

Konijn ‘Vlaams’ (pruimen, rodenbach,
kroketjes)

Varkenswangetjes (streekbier ,gebakken ap-
pelt jes,  f r iet jes)

Vol-au-vent (salade, f r iet jes)

Steak tar taar ( f r iet jes,  haringkaviaar,  zel f 
bereidt)

VIS

Scampi’s  (10 stuks + 2 gamba’s,  l icht 
pikante diabolique, salade, f r iet jes)

Vissersbootje (4 soor ten vis naargelang seizoen, 
wit te wijnsaus, jul ienne groenten, f r iet jes)

Suggest ie vis van de chef



KABOUTERGERECHTEN

Croque uit  het vuist je
Vol-au-vent met f r iet jes
Garnaalkroket met f r iet jes
Kaaskroket met f r iet jes
mini Fr ikadellet jes met appelmoes en 
fr iet jes
Kinderspaghett i
Kinderlasagne
Kipf i let  met appelmoes en fr iet jes
Fishst ick met appelmoes en fr iet jes 



MENU MACAREL

Carpaccio (wit blauw rund, Parmesan, pijn-
boompitjes)

of

Gerookte zalm (peterselie, sjalot, toast)

***
Vissersbootje (4 soorten vis naargelang seizoen, 

witte wijnsaus, julienne groenten, frietjes)

of

Filet Mignon (wit blauw rund, salade, 
frietjes, saus naar keuze)

***
Dame Blanche

of

Crème brûlée



MENU LEPELEM

Bekegemse Foie Gras ( Bekegemse eenden-
lever, confituur)

of

Scampi’s (6 stuks + 1 Gamba, licht pikante
diabolique)

***
Lamskroon (warme groenten, lamsjus, 

gratin dauphinois)

of

Verse vis naar suggestie vis van de chef

***
Dame Blanche

of

Chocolademousse

of

Irish Coffee



Kindermenu

Tomatensoep met balletjes

***
Kipfilet met appelmoes en frietjes

***
Kaboutercoupé



RESERVEREN

Reserveren mogeli jk op tel  nr .  059 44 77 
31
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