
Menu Bistro ’T is Gezellig 

 

Ontbijt (tot 11u30) 

Gezellig ontbijt       12€ 

Croissant, koffiekoek, assortiment brood en pistolets, charcuterie, zoet beleg, fruitsap, 

eitje naar keuze. 

 

Super Gezellig ontbijt      20€ 

Croissant, koffiekoek, assortiment brood en pistolets, charcuterie, zalm, zoet beleg, 

fruitsap, eitje naar keuze, cava. 

 

American Pancakes 

Blue & Berry        10€ 

4 pancakes met blauwe bessen, vanille mascarpone, bessenconfituur en maple syrup    

Oreo Special        10€ 

4 Pancakes met oreo crumble, chocoladesaus en oreo mascarpone      

 

Op woensdag bij de eerste warme drank een gratis ontbijtje 

( croisant, mini pistolets, koffiekoekje, beleg) 

 

Eitjes 

Spiegelei met brood       6€ 

Roerei met brood       6€ 

Omelet spek met brood      7€ 

Boerenomelet met brood      11€ 

 

 

 



Pannenkoeken 

Pannenkoek (2 stuks) met siroop, bruine of witte suiker 4,5€ 

Mikado (pannekoek met ijs, slagroom en chocoladesaus)  6,5€ 

 

Croque’s 

Croque monsieur       7€ 

Croque madame       7,5€ 

Croque Hawaii       8€ 

Croque Bolognaise       9€ 

 

Uitsmijters 

Uitsmijter met ham en kaas      9,5€ 

Uitsmijer met zalm en kruidenkaas    10,5€ 

 

Bagels 

Bagel met gerookte zalm        9€ 

Bagel met gerookte zalm, huisbereide eiersalade, radijsjes en dille  

Bagel geitenkaas       9€ 

Bagel met geitenkaas, krokant spek, schijfjes peer, honing-mosterd dressing en waterkers 

Bagel ham en kaas       8€ 

Bagel ham en kaas, met sla, tomaat, komkommer en wortel 

Bagel spek met eitjes      8€ 

 

 

 

 

 



Poké Bowls 

Poké bowl Veggie       11€ 

Onze veggie poké bowl is een gerechtje met sushi rijst, avocado, edamame boontjes, zeewiersalade nori en radijsjes. Wordt 

afgewerkt met sezamzaadjes en citroensap 

Poké bowl met zalm       14€ 

Deze poké bowl bevat sushirijst, avocado, komkommer; waterkers en lente-ui. Wordt afgewerkt met limoen en een oosterse dressing 

Poké Bowl met kip       13€ 

Onze poké bowl met kip bevat, komkommer, worteltjes, radijsjes, kip, sushirijst en een notenmix. De Bowl wordt afgewerkt met een 

fris sausje van limoen en soja. 

 

Soepen 

Groenten soep met brood      7,5€  

Tomaten soep met brood      7,5€ 

 

Burgers 

Black Aberdeen burger classic     14€ 

Black Aberdeen burger 180gr. Geserveerd tussen een broodje, met sla, tomaatenchutney,  harissa-mayonaise en frietjes 

Black Aberdeen burger Cheese     15€ 

Black Aberdeen burger 180gr. Geserveerd tussen een broodje, met kaas,  sla, tomaatenchutney,  harissa-mayonaise en frietjes 

Black Aberdeen burger ’T is Gezellig    18,5€ 

Black Aberdeen burger 180gr. Geserveerd tussen een broodje, met kaas, spek, een spiegeleitje  sla, tomaatenchutney,  harissa-

mayonaise en frietjes 

 

Voorgerechten 

Kaas kroketjes       10€ 

Garnaal kroketjes       12€ 

Duo van kaas en garnaal      11€ 

Huisbereide vitello ’T is Gezellig     15€ 

Traag gegaard Zeeuws Vlaams Duroc gebraad geserveerd met een sausje op basis van tonijn, ansjovis en kappertjes. Afgewerkt met 

rucola, kappertjes en pijnboonpitjes 

 



Hoofd gerechten 

Spaghetti bolognaise      13€ 

Scampi’s (12 stuks)       19€ 

Stoofvlees bereid met Triple D’Anvers    18€ 

Huisbereide vol au vent van hoeve kip    18€ 

Vispannetje        20€ 

West-Vlaams Rood filet Mignon     24€ 

Steak tartaar van West-vlaams rood    20€ 

Traag gegaarde ribbetjes met american BBQ saus  20€ 

In al onze gerechten hebt u de keuze tussen frietjes, kroketjes of brood. Voor de 

sauzen kunt u kiezen uit bearnaise, vleesjus, champignonsaus of pepersaus 

 

Kindergerechtjes 

Kaaskroketje met frietjes      7€ 

Frietjes met curry worst      7€ 

Spaghetti        8€ 

Stoofvlees met frietjes      10€ 

Vol au vent met frietjes      10€ 

 

Ijsjes 

Dame Blanche       8€ 

Coupe bressiliënne       9€ 

Kinderijsje        5,5€ 

 



Menu Restaurant ’T is Gezellig 

 

Voorgerechten 

Soepje van waterkers       16€ 

Soepje van waterkers afgewerkt met broodcroutons en gerookte paling. 

Plankje ’T is gezellig       19€ 

Plankje gevuld met secreto 07, een glaasje gin ontwikkeld op basis van gedroogd vlees en een paté gemaakt met secreto 07 en gin 

In de rijpingskamer van De Laet & Van Haver wordt 7 weken lang een ribeye gerijpt in een marinade van 7 verschillende kruiden en 

specerijen. Zo wordt een uitzonderlijke delicatesse bekomen. De Secreto 07!  

Kalfszwezeriken       20€ 

Kalfszwezeriken geserveerd op een bedje van witloof  en een kalfsjus afgewerkt met scheuten van rode biet 

Zeeuws-Vlaamse 100% Duroc      16€ 

Dit koude voorgerechtje is een traag gegaard gebraad van het Duroc varken. Het wordt geserveerd op een sausje van mierikswortel en het 

wordt afgewerkt met rucola zongedroogde tomaatjes en pijnboompitjes 

Onze Zeeuws-Vlaamse Duroc is afkomstig van de boerderij van David Otjens in Zeeuws-Vlaanderen, Nederland. De varkens worden hier 
duurzaam grootgebracht met respect voor het dier, het milieu en de omgeving. Zo hebben de varkens twee keer zoveel leefruimte als 
reguliere varkens. Het Zeeuws-Vlaams Duroc varken is samengesteld uit verschillende zuivere bloedlijnen afkomstig uit Europa en Canada. 
De varkens worden dan ook zorgvuldig geselecteerd. Kernwoorden hier zijn: karakter, gezondheid, groei en vleeskwaliteit. 
 

Hoofdgerechten 

Rubia Gallega        34€ 

Rubia Gallega geserveerd op een zalfje van wortel en afgewerkt met sugar snaps en enoki 

Deze runderen hebben een tarwe- tot roodkleurige vacht. Het rund kent een natuurlijke en vrije levenswijze in het bergachtige landschap 

van Galicië. Dit vertaald zich volop naar de spectaculaire smaak van het vlees. Kruidig, ietwat ziltig van smaak met een hint van merg en 

boter. 

Butcher’s selection       32€ 

Onze butcher’s selection zesrib, wordt geserveerd op een mengeling van warme groentjes 

Het Fassona piemontese rund onderscheidt zich van andere rassen door een bijzondere eigenschap. Het heeft niet meer, maar extra 

ontwikkelde spiervezels. Het vlees is mager, cholesterolarm en is gemakkelijk verteerbaar. De fijne, homogene dooradering maakt de 

textuur verfijnd en fluwelig. De smaak is naturel, delicaat en evenwichtig. 

West-Vlaams Rood       24€ 

De filet mignon van West-Vlaams rood wordt geserveerd met een fris slaatje 

Dit rund is een groot, lang en zwaar dier met een rode jas. Het milde zeeklimaat en specifieke West-Vlaamse bodem eigenschappen maken 

dat dit ras mals, licht gemarmerd vlees voortbrengt en kwaliteitsvol van bij ons! 

 

 



Steak tartaar ’T is Gezellig      27€ 

Tartaar van Wagyu  met een dragonmayonaise, krokantje van aardappel met een afwerking van waterkers en tuinkers 

De dieren leven in de heuvels van Zuid-Limburg, waar ze in een geborgen groene omgeving opgroeien met aandacht en respect voor elk 
dier. Hun voeding bestaat uit 
kuilvoer en granen, dat zelf verbouwd wordt, maar ook aomsg is van boeren in de streek. Momenteel is de boerderij al grotendeels 
zelfvoorzienend voor de 
verschillende voedingscomponenten, en dit willen ze graag verder uitbouwen. uitzonderlijk kwaliteitsvol, sappig vlees met een 
kenmerkende vetdooradering en een 
bijzondere, volle smaak. Het is bovendien rijk aan omega 3 en 6 en onverzadigde vetzuren 

 

Vleesplankje 750gr. (2 personen)     75€  

Ons vleesplankje is een combinatie van de Rubbia Gallega, Butcher’s Selection en west_vlaams rood. 

Melkkalf kroontje       27€ 

Dit mals stukje vlees wordt geserveerd met boontjes en kerstomaatjes 

Rog         26€ 

Rog wordt geserveerd met een fris slaatje en een botersausje met kappertjes en peterselie  

Zeebaars        24€ 

Onze zeebaars wordt geserveerd met een fris slaatje en preisausje 

 

Bij al onze vleesgerechten zit een saus naar keuze. U hebt de keuze uit pepersaus, 

champignonsaus, bearnaisesaus of vleesjus. U ook kiezen tussen frietjes, Steppe gras, puree of 

pomme duchesse 

 

Desserten 

moelleux met rode vruchten en  vanille ijs   9€ 

crème brulée        10€ 

Trio van chocolade      11€ 

Dame Blanche       12€ 


