
Huisgemaakte kaaskroketten 2/3 stuks, 
mesclun slaatje 12/16€

Huisgemaakte garnaalkroketten 2/3 stuks, 
mesclun slaatje 16/20€

Duo van artisanale kroketten, 
mesclun slaatje 14€

Voorgerecht van de dag 14€

Spaghetti Bolognaise 14€* 

Pizza Margherita 14€ 

Croque Monsieur met een fris slaatje
(Natuur/ Hawai / Madame) 14€*

Toast cannibale 13€*

Toast met gerookte zalm,
gemengd slaatje 16€*

Parmaham met meloen 16€*

Rundscarpaccio met parmezaan en rucola 17€

Salade Niçoise 17€*

Slaatje met garnalen 18.50€*

Hoofdgerecht van de dag 18€* 

Koninginnehapje met frietjes 17€* 

Hamburger (cheese) of Veggie burger 
met frietjes 16.50€

Filet Américain met frietjes 18.50€*

Filet Mignon 175gr / 250 gr (béarnaise- of 
pepersaus incl.), frietjes 19€* / 24€

Scampi fritti 8 stuks, tartaarsaus 19.50€*

Gebakken zeetong met frietjes 27€

Kinderijsje 4€

Dessert van de dag 6€

Crème Brûlée 6.5€

Dame Blanche 7€

Coupe Brésilienne 7€

Chocolademousse 7€

Negresco 8€

Fruitsalade 9€

Assortiment van kaas 9€ 

Menu Nelson
Soep van de dag

***
Huisgemaakte garnaalkroke	en

of
Rundscarpaccio met parmezaan

en rucola
***

Gebakken zeetong, salade en frietjes
of

Filet Mignon met béarnaise-
of pepersaus en frietjes

***
Dame Blanche

Supplement frietjes 3.5€
* Kinderportie  -4€

SOEP van de dag 5€

GERECHTEN

NAGERECHTEN
Lunch deal

 Gerecht naar keuze
+ gra�s nagerecht of soep

Volwassene 40€ · Kinderpore 32€
Kinderpore zonder voorgerecht 27€

Menu du jour

Volwassene 32€ · Kinderpore 22€
Kinderpore zonder voorgerecht 17€

Soep van de dag
Voorgerecht

Hoofdgerecht
Nagerecht
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ONTBIJT
Het ontbijt wordt op de kamer bediend aan de hand van een ontbijtbon,

die U de dag voordien invult en afgeeft aan de receptie van hotel Nelson. 
Wij voorzien hiervoor 5 shiften 

(8u-8u30/ 8u30-9u/ 9u-9u30 / 9u30-10u / 10u-10u30)

LUNCH
Rond de middag bieden we voor lunch een snack kaart aan. 

U plaatst telefonisch uw bestelling (tel 370) op basis van de volgende keuze:

Dagsoep met toast 5 €

Garnaalkroketten met salade (prijs per stuk) 8€  

Kaaskroketten met salade (prijs per stuk) 6€

Croque-monsieur uit het vuistje (prijs per stuk) 5€

Toast met gerookte zalm (prijs per stuk) 7€

DINER
Voor het avondeten organiseren wij ‘in-room dining’. 

Het avondmaal bestaat uit een hoofdgerecht naar keuze en een dessert.
Gelieve deze dienst op voorhand te reserveren, 

de keuze van het gerecht kan U de dag zelf doorgeven. 
Wij voorzien hiervoor 3 shiften (19u-19u30/ 19u30-20u/ 20u-20u30)

Voor de hoofdgerechten bieden wij de volgende keuzes aan:

Plat du jour 28€

Penne met scampis currysaus 25€

Penne met kip en champignons 25€

Penne met provençaalse groenten 25€

Gebakken zeetong, salade, frietjes of polder purée 35€

Steak, béarnaise- of pepersaus, salade, frietjes 32€

IN-ROOM DINING
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