
Edendum menu-kaart 2021 
 

Wijnen 

Witte huiswijn : St. Martin, Chardonnay (pays d’Oc) 

Rosé huiswijn : Guillaume, Grenache 

Rode huiswijn : St. Martin, Merlot (pays d’Oc) 

 

Witte wijnen 

Poully-fumé ac la Renardière (Loire) 

Domaine Louis Moreau chablis (Bourgogne) 

Sancerre, réserve paradis (Loire) 

Pionero, Chardonnay (Chili) 

Zoete witte wijn : Estrella de muviedro, Moscatel (Spanje) 

Half-zoete witte wijn : Brise de France, Muscat (pays d’Oc) 

 

Rode wijnen 

Château Milon, Saint-Emilion, Merlot (Bordeaux) 

Il palagio chianti classico (Italië) 

Marqués de la mancha tempranillo (Spanje) 

 

Champagne : Bernard gaucher (brut) 

Cava : MVSA de Vallformosa (brut) 

  



Hoofdschotels worden geserveerd met : frietjes of aardappelkroketten of 

gebakken aardappelen of tagliatelle of puree of brood 

 

Voorgerechten 

Gerookte zalm / salade 

Lauwe geitekaar met Cobourg 

Kaaskroket / parmezaankaas / salade 

Scampi’s gebakken / curry / salade 

Garnaalkroket / grijze garnalen / salade 

Vitello tonnato / kalfs / tonijn mayo / salade 

Soep van de dag 

Tomatenroom-soep 

Voorgerechten zijn ook als hoofdgerecht verkrijgbaar 

 

Steak + beef 

Surf en turf : steak / scampi / kreeftesaus / salade 

Steak / salade / kruidenboter 

Tournedos BW / salade / kruidenboter 

Sauzen : champignonsroom, groene peperroom, bearnaise, provençaalse, geb. champignons 

 

Traditionele vleesgerechten 

Pittige spare-ribben / kruidenboter / provençaalse saus / salade 

Gebakken wit van hoevekip / kruidenboter / salade 

Varkenshaasje / mosterdsaus / div. warme groenten 

Runds stoofvlees / salade 

 

Veggie 

Vegetarische hamburger / salade / kruidenboter 

Quinoa veggie wok / salade 

  



Kindergerechten 

Spare-rib voor kleintjes 

Frikadel (2 stuks) / frietjes 

Kindersteak natuur / frietjes 

Kids-stoofsel / frietjes 

Kipfilet met appelmoes 

 

Visgerechten 

Opgerolde tongschar / grijze garnaal / div. warme groenten 

Gegratineerd vispannetje / kabeljauw / zalm / grijze garnalen / kaas / rauwkost 

Kabeljauwfilet / roomsaus / div. warme groenten 

Gebakken zeetong / hazelnootboter / citroen / peterselie / div. warme groenten 

Rivierpaling in het groen / dragon / basilicum / peterselie / look / div. warme groenten 

Gebakken scampi’s / room / look / rauwkost 

Mosselen (seizoens gebonden) : look,witte wijn, lookroom, Provençaals, room, 

edendum(extra zeevruchten) , gerookt spek, dragon, basilicum. 

 

Gelieve keuze te beperken tot 4 verschillende gerechten/tafel. 

In geval van ALLERGIE, laat het ons weten, we willen de gerechten aanpassen indien 

mogelijk. 

 

Nagerechten 

Brownie met vanille ijs en ruby chocolade 

Dame blanche 

Parfait van nougat met mokka ijs en caramel 

Coup vanille 

Coupe mokka 

Coupe straciatella met mikado 

Coupe aardbeien (seizoen) 

Coupe vanille met warme kersen 

Coupe bresilienne 

Coupe advocaat 

Coupe “Edendum” 

Kinderijs 

Citroensorbet 

Chocoladeschuim 

Vers fruit (zonder ijs) 

Tarte tatin met ijs en speculoos 



Tafelaanbiedingen 

Soep van de dag 

Rumpsteak “saus naar keuze” of Zalmfilet mousseline 

Stracciatella met mikado 

 

~~ 

 

Huisbereide garnaalkroket of Huisbereide kaaskroket 

Varkenshaasje met graanmosterd of Kabeljauw met graanmosterd 

Bacio van het huis 

 

~~ 

 

Noorse gerookte zalm en croutons of Rundercarpaccio met parmezaan 

Breydel Côte à l’os met kruidenboter of Tongschar met grijze garnalen 

Brownie met vanille ijs en ruby chocolade of Frambozensorbet met kersenconfeit 

  



Aperitieven 

Glas Cava MVSA 

Champagne (Bernard gaucher, brut) 

Kirr royale (cassis + champagne) 

Martini wit / rood 

Porte wit / rood 

Sherry dry 

Ricard 

Gancia 

Kirr (cassis + witte wijn) 

Picon witte wijn 

Glas witte wijn (Chardonnay) / Rode wijn (Merlot) / Rosé wijn (Grenache) 

Bacardi cola 

Gordon’s London dry gin 

Belgian Hertekamp dry gin 

Vodka orange 

Campari orange 

Pisang ambon orange 

Safari orange 

Cocktail ”Edendum” 

Pineau de Charentes wit 

Pasoa orange 

Aperol + Cava 

 

No ghost in a bottle 

Non-alcohol Gin tonic (geparfumeerd met rozemarijn, gember en citrus) 

Non-alcohol apero (fruitig) 

Non-alcohol glas Merlot wijn 

Non-alcohol Appletiser (sprankelend appelsap) 

Jupiler 0,0% 

Palm 0,0% 

  



Frisdranken 

Coca-cola 

Chaudfontaine natuur (niet sprankelend) 

Chaudfontaine classic (sprankelend) 

Fanta 

Sprite 

Ice-tea 

Appelsap 

Sinaasappelsap 

Schweppes tonic 

Gini 

Chocolade melk 

Chaudfontaine natuur 50 cl. 

Chaudfontaine medium 50 cl. 

Chaudfontaine classic 50 cl. 

 

Frisdranken zonder suiker 

Tönissteiner citroen 

Tönissteiner orange 

Schweppes agrum zero 

Coca-cola light 

Coca-cola zero 

 

Bieren 

Jupiler 

Martens pils 

Sezoens 

Palm 

Oude gueuze Boon 

Leffe bruin 

Leffe blond 

Grimbergen bruin 

Grimbergen blond 

Duvel 

Liefmans fruitesse (fruit bier) 

La chouffe blond 

Le Fort bruin 8,5% 

Le Fort blond 8,8% 

Limburgse witte 



Cornet  (blond, oaked met vanille toets) 8,5% 

Gouden Carolus (whisky infused, bruin 11,7%) 

Delirium Tremens (blond 8,5%, fruitig zoet met hopbittere afdronk) 

 

Warme dranken 

Bacio espresso 

Bacio mokka 

Bacio cappuccino (melk of slagroom) 

Bacio van het huis 

Bacio cafeïne vrij 

Bacio macchiato 

Thee black 

Thee kamille 

Thee bosvruchten 

Thee groen met passievrucht 

Thee citroen 

Thee earl grey 

Thee munt 

Warme chocolade melk 

Ierse koffie (whisky) 

Franse koffie (cognac) 

Hasseltse koffie (jenever) 

Italiaanse koffie (amaretto) 

Normandische koffie (calvados) 

Ijsgekoelde koffie (mokka ijs) 

Ijsgekoelde chocolademelk (vanille ijs) 

 

Degustieven 

Grand Marnier 

Cognac prunier 

Whisky J&B 

Whisky Johnnie Walker red label 

Whisky Chivas 

Cointreau 

Amaretto Di Saronno 

Calvados 

Pore 

Drambuie (kruiden whisky) 

Armagnac 



Jenever extra Smeets 

Grappa 

Baileys 

Sambuca 

Averna 

Limoncello 

 


