
OUT OF  
THE WATER

- VOORGERECHTEN -

Hollandse garnalencocktail  
€ 17,50 | *€ 3,50

met toast en boter

Gerookte visplateau  
€ 17,50 | *€ 3,50

paling, zalm, tonijn en forel met toast

- HOOFDGERECHTEN -

Gebakken zeetong 
 € 37,50 | *€ 15 

met bijbehorende garnituren

Klassieke kreeft  
€ 39,50 | *€ 17,50

met 3 bijpassende sauzen,  
Franse frietjes en salade

Kreeft  
€ 42,50 | *€ 17,50 

gegratineerd met Hollandaisesaus, 
Parmezaan en spinazie. Franse frietjes 

met limoenmayonaise

SAVARIN BURGERS
Savarin burger (200 gr.) 

 € 19,50 | *€ 2,50 
biologisch rundvlees, brioche- 

broodje, cheddar, ei, huisgemaakte 
burgersaus, American coleslaw, 

Franse friet met Parmezaan 
 en truffelmayonaise

VVegetarische Savarin burger 
 € 17,50 | *€ 2,50

briochebroodje, cheddar, ei,  
kimchi- mayonaise, American 

coleslaw, Franse friet met  
Parmezaan en truffelmayonaise

SALADES
Salade Niçoise  
€ 12,50 | *€ 2,00

tonijnfilet, romeinse sla, haricot verts, 
geroosterde paprika, ei, krieltjes, 

ansjovis en French dressing

Caesar salade  
€ 12,50 | *€ 2,00

kippendijen, romeinse salade,  
ei, spekjes, croutons, parmezaan  

en caesar dressing

OF THE LAND
- VOORGERECHTEN -

Pâté en croûte 
 € 12,50 | *€ 2,00

Escargots (6 stuks) 
 € 12,50 | *€ 2,00

- HOOFDGERECHTEN -

Dry aged runderentrecôte 
(250/300 gr.) 

 € 39,50 | *€ 17,50
met aardappelgratin,  

bospeen en bearnaisesaus
Gebakken eendenborst 

 € 19,50 | *€ 2,50
met linzen du puy, petit  

legumes, bundelzwammetjes

SOEPEN 
VGegratineerde uiensoep 

 € 9,50 | *€ 1,50

Bouillabaisse 
 € 9,50 | *€ 1,50

Soep van de dag 
 € 9,50 | *€ 1,50

KAAS
Savarin unieke kaaspresentatie 

van de vijf mooiste Franse kazen 
  € 15,00 | *€ 6,50

« Un dessert sans fromage, est  
une belle à qui il manque un œil »

DESSERTS
Savarin’s tulband 

 € 12,50 | *€ 4 
met sinaasappel en  

Grand Marnier roomijs

Crêpes suzette 
 € 12,50 | *€ 4 

met vanille roomijs

Millefeuille 
 € 11,50 | *€ 3
met frambozen

L’ENTRÉE 3-GANGEN  
KEUZEMENU 

€ 35  P.P.

VOORGERECHTEN  
Steak tartaar

met cornichons, sjalot en gepocheerd ei

Huisgerookte zalm
met citroen, kappertjes en een 

mieriksworteldressing

VGeitenkaassalade
met hazelnoot, rode biet en  

een honing-mosterddressing

***
HOOFDGERECHTEN  

Coq au vin
met aardappelpuree, 

knolselderij, bospeen, zilverui 
en een jus van rode wijn

Catch of the day
met bijbehorende garnituren

VOeuf Florentine “Savarin stijl”
aardappelmousseline, gestoofde  

spinazie, gepocheerd ei, 
Hollandaisesaus en kaas

***
DESSERTS 
Dame blanche  

à la Savarin 
Sorbetijs

proeverij van 3 smaken
Koffie/thee  

met zoete lekkernijen

Deze kaart wordt geserveerd 
van 12.00 tot 22.30 uur

Geniet bij L’Entrée  
bar | café | sociéte  van  

een 3-gangen keuzemenu 
De gerechten welke om het menu staan, kunnen  

tegen een meerprijs ook in het menu besteld 
worden. De meerprijs is met een * aangegeven



SANDWICHES
Jong belegen kaas € 7,50

met mosterdmayonaise 

Gezond  € 8,50
met ham, kaas, ei, komkommer, tomaat en yoghurtdressing

Jambon cru (Franse ham) € 8,50
met boter en rucola

Gekookte ham € 7,50
met yoghurtdressing

Brie  € 8,50
met walnoot, rucola en honingmosterddressing 

Runderpastrami  € 8,50
met truffelmayonaise 

Gerookte zalm € 10,50
met rode ui, kappertjes en mierikswortelcrème

L’ENTRÉE’S  BROOD & SANDWICHES
12.00 TOT 18.00 UUR

CROQUE 
Croque-monsieur € 8,50

Tosti met ham en kaas, getopt met béchamelsaus 

Croque-madame € 9,50
tosti met ham en kaas, getopt met béchamelsaus en een spiegelei

CLUBSANDWICHES
Gerookte zalm € 14,50

met komkommer, tomaat en cocktailsaus 

Gebakken kippendijen € 14,50
met bacon, tomaat, komkommer  

en truffelmayonaise 

TOAST
Palingfilet € 15,00

Garnalenkroket € 13,50
met cocktailsaus


