Welkom

Nieuw in De Ké
Tapas om te delen
Voor bij het aperitief
Als voorgerecht
Om gans de avond mee te vullen

Tapas
Plank met fijne vleeswaren 
Chorizo – truffelham – coppa Duroc d’olives - Breydelham
Oesters Fines De Claires 

€ 20.00

€ 2,50/st

Noorse visplank 
Gerookte zalm – paling – makreel

€20,00

Tataki van Limousinrund 
Grof Himalayazout – tuinkruiden

€ 20,00

Bruine boterham – platte kaas – salade met radijs

€ 12,00

Goujonettes van vlaswijting 
Remoulade

€ 18,00

Duo van Gamba en Noordzeekrabbenschaar “ Belle Vue” 	

€ 20,00

Voorgerechten
Kommetje Noordzeebouillabaisse 

€ 7,50

Tartaar van Tonijn 
Zachte paprika – soja

€ 18.00*

Citrus Gravad Lax 
Komkommersalade

€ 18,00*

Carpaccio van gemarineerde rundslende 
Rucola – parmezaan – pijnboompitten – wasabi

€ 15,00*

Reuzengamba’s à la Plancha 
Marokkaanse kruiding

€ 29,50*

Huisgemaakte garnaalkroketjes 
Duivelse scampi – chorizo 
*Deze gerechten kunnen eveneens als tapas geserveerd worden.

€ 16,50
€ 19,00*

Zomerse salades
Noordzeesalade 
Grijze gepelde garnalen

€ 27,50

Rucolasalade – tomaat Mozzarella 	
Rode ui – pijnboompitten

€ 25,0 0

Pastasalade Niçoise
Ansjovis – tonijn – olijven – eieren – boontjes

€ 25,00



Salade met opgelegde haring 	
Zoetzure currydressing – peer – walnoten

€ 25,00

Deze gerechten kunnen eveneens als tapas geserveerd worden.

Vissuggesties
Op vel geroosterd kabeljauwhaasje 
Smeuïge puree – graantjesmosterd

€ 29,50

Gegrilde Noordzeetong 
Frisse salade – frietjes – remoulade

€ 33,50

Tataki van lauwe tonijn 
Gebakken krieltjes – asperges – wasabi

€ 29,50

Mediterrane Bouillabaisse “ Le Creuset” 
€ 70,00/2p
Kreeft – gamba – scampi – garnalen – kabeljauw ……
Een hoofdschotelsoep waarvan de oorsprong in Marseille ligt, vol lekkers uit de zee

Heerlijke kreeft
Kreeft “ Belle Vue” +- 600 gr 

€ 43,00

Gegrilde kreeft +- 600 gr 

€ 45,00

Deze gerechten kunnen gedeeld worden onder 2 personen

Stevig stukje vlees
Kalfsfricassee 
Groene sla – puree

€ 22,50

Handgehakte runstartaar “ Piccalilly” 
Pickels – sla – frietjes
Zoals alleen Gwen hem kan kruiden

€ 27,50

Steak van Belgisch witblauw Béarnaise of zwart gekneusde peper 
Jonge spinazie – gebakken krieltjes
Jurgens favoriet

€ 33,50

Gegrilde lamskroon 
Balsamico – fijne groentjes

€ 29,50

Picanha van Limousin rund 
Sla – frietjes – dipsausje

€ 29.50

Een malse entrecote of sappige biefstuk valt altijd in de smaak. Toch heeft een rund heel wat meer te
bieden zoals Picanha . Dit is het staartstukje van het rund dat vooral veel gebruikt wordt in de Braziliaanse keuken. In ons geval van de Limousin. De Limousin-runderen kunnen perfect natuurlijk gefokt
worden, zonder kunstmatige voedingsstoffen. Dat maakt hun vlees bijzonder smaakvol. Fijnproevers
beschouwen het dan ook als de ”Limousine” onder de runderen.

Côte à l’os Belgisch witblauw 
Salade – frietjes

€ 56,00/ 2p

Sauzen
Pepersaus € 3.50 • Champignonroomsaus € 3.50 • Béarnaise € 5.00

Supplementen
Frietjes € 4.00 • Puree € 4.00

Menu De Ké
Duivelse scampi – chorizo
Of
Carpaccio van rundslende – crème van Wasabi
•••
Noordzeebouillabaisse volgens visvangst
Of
Picanha van Limousin – sla – frietjes – dipsausje
•••
Irish Coffee of suggestie van de chef
€ 45.00 pp
1/2 fles wijn pp inbegrepen € 57.50 pp
De ideale formule voor grote gezelschappen

Menu Bon Vivant
6 oesters Fines De Claires
•••
½ Kreeft “ Belle Vue” - hartig slaatje
•••
½ Gegrilde kreeft met blanke boter
•••
Onze befaamde Irish Coffee of suggestie van de chef
€ 65.00 pp
€ 17.50 wijnsuggestie
Deze menu is verkrijgbaar per 2 personen

Kindergerechten
Kaaskroketjes
Sla en frietjes

€ 12.00

Garnaalkroketjes
Sla en frietjes

€ 16.50

Kalfsfricassee
Sla en frietjes

€ 15.00

Kindersteak
Sla en frietjes

€ 15.00

Gebakken sliptongetjes
Sla en frietjes

€ 19.50

Elke werkdag bieden wij een lunch aan voor € 18.00
Mocht u een voedselallergie hebben gelieve ons te verwittigen.

Keuken open vanaf 12u tot 15u en van 18u tot 21u30
Woensdag en donderdag gesloten

www.trgraphics.be

Hospitaalstraat 83, 9620 Zottegem - Tel. 09 360 87 00
info@deke.be - www.deke.be

