welkom

De

geschiedenis

leert

ons

dat

Kontich

afkomstig

is

van het Latijnse woord Condacum, dat samenvloeïng
betekent. Vandaag willen wij dat als team naar u vertalen
in

een

samenvloeïng

van

gezellig

samenzijn,

heerlijk

we’re sorry
for what you said
when you were

tafelen en genieten van fris en zoet in een prachtig kader.

We brengen een vloeiend concept van bar, brasserie en
restaurant waar iedereen zich thuis voelt in combinatie met
een voorliefde voor lokaal geteelde producten en groenten.

Vraag zeker naar onze wijnkaart vol tips rond food pairing
en met méér dan 150 referenties van de meest verrassende
wijnhuizen van Europa. Ze werd zorgvuldig samengesteld
met onze leveranciers, elk met hun eigen accent en regio.
We hebben niet langer een huiswijn maar we schenken
wijnen per glas van één van onze leveranciers met een
rotatiesysteem om de 2 maanden zodat we doorheen het
jaar een reis door het smakenpallet van Europa maken.

Laten

we

er

een

heerlijke

ervaring

van

maken!

Ontdek alles over onze kant-en-klare maaltijdbox en geniet nu
ook wekelijks van onze heerlijke gerechten bij jou thuis!

Elke dinsdag en vrijdag GRATIS
aan huis geleverd in héél Vlaanderen!

Team Condacum

wifi
Condacum-Bezoeker
Paswoord: condacum2530

www. h n gry. be

menukaart

fingerfood

voorgerechten

Oosterse nems met hoisin en zoetzure saus

13

Fijn gesneden Spicy Beef Pastrami & Coppa

13

Bitterballen met Tierentyn mosterd

9

Gegrilde kippenspiesjes met pindasaus

12

Garnaalballetjes met gerookte paprikamayonaise

10

Kibbeling ‘Jean sur Mer’ met verse tartaarsaus

12

Huisgemaakte falafelballetjes met Griekse yoghurtdip

9

Bordje ‘Secreto 07’ van De Laet - Van Haver

22

Zomeroesters ‘Oesterij Yerseke’ volgens aanbod (6 stuks)

27

Kingkrabpoten met tuinkruiden

37

d e s s e rt e n

Huisgemaakte garnaalkroketten met gefrituurde peterselie
en gerookte paprikamayonaise
Gerookte zalm ‘long slice’ op klassieke wijze

19

Scampi ‘pilpil’ met look en estragonboter

21

Oosterse ‘Crispy Duck’ salade met pompelmoes en sesam

18

Tartaar van tonijn met gepekelde groentjes

23

Torentje van kingkrab met avocado en gekonfijte tomaat

23

Oosters gelakt buikspek met yuzu-mayonaise en

19

gepekelde groentjes
Lauwe burrata met gebrande paprika, pijnboompitjes

19

en crème van balsamico
Klassieke rundscarpaccio met rucola en parmezaan

pa s ta ’ s
Vegetarische tabouleh met gegrilde halloumi,

20

krokante zomergroentjes, munt en koriander

hoofdgerechten

Penne ‘Diabolique’ met scampi en pittige tomatensaus

23

groene kropsla en frietjes

Pasta ‘Vongolé’ op klassieke wijze

24

Op vel gebakken zeebaarsfilet met mousselinesaus,

Bigoli met verse zomertruffel en lichte botersaus

28

Tomates crevettes op klassieke wijze (1 of 2 stuks)

18

23/32

Salade geitenkaas met honing en pancetta

20

Salade ‘Niçoise’ met kortgeschroeide tonijnsteak

26

Versgedraaid vanilleijs met topping naar keuze

10

Meringue ‘glacée’ met coulis naar keuze

12

chocoladesaus - caramelsaus
frambozencoulis - mango-passievruchtcoulis
vers geklopte slagroom

Gegratineerd rood fruit

12

Rijstpap met ‘gouden’ lepeltje

9

Sabayon met rood fruit en versgedraaid vanilleijs

13

Fruitsla op basis van marktaanbod

12

Kaasbordje ‘Van Tricht’

15

kids menu

Gebakken Noordzeetong ‘meunière’ met

salades

17

42
28

Garnaalkroket (1 stuk)

8

Kaaskroket (1 stuk)

8

Vol-au-vent met appelmousseline en frietjes

12

krokante preigarnituur en pomme duchesse

Steak tartaar à la minute met kropsla en frietjes

25

Kipfilet met appelmousseline en frietjes

12

Filet van ‘Belle Flamande’ kip met dragonsaus*

23

Gepaneerde pladijsfilet met spinazie in room

12

Filet pur van Belgisch witblauw op de BBQ*

36

en aardappeltorentjes

Côte à l’os ‘Scottona’ op de BBQ* (per 2 pers)

89

Steak met kropslaatje, frietjes en mayonaise

15

Gerijpte Rubia Galega op de BBQ*

39

Macaroni met ham en kaas

10

Spaghetti Bolognaise

10

*keuze uit volgende bijgerechten

extra’s

Gegrilde groene asperges met fleur de sel - tomatensla spitskoolsla - groene kropsla

Frietjes - kroketten - pomme duchesse

3

Extra slaatje

4

lunchmenu

(ma -

vr)

Voorgerecht suggestie

5

Kinderijsje met chocoladesaus

5

Pepersaus - béarnaise - choronsaus - champignonsaus
Frietjes - kroketten - pomme duchesse

extra toppings
15

Kinderijsje vanille met discoballekes

allergenen

Vers geschaafde truffel

9
9

Hoofdgerecht suggestie

20

Gebakken ‘foie gras’

Lunch ‘Combo’ (voor- en hoofdgerecht) suggestie

30

Kaviaar ‘Best Caviar’ - Gold Label - 10gr/30gr

20/50

Graag houden onze chefs rekening met allergenen of voedselintoleranties.
Uiteraard binnen de mogelijkheden van de gekozen gerechten en producten.
Vraag gerust meer informatie bij onze kelners.

