Welkom

Openingsuren
Maandag - zondag 11u00-22u00
Dinsdag : gesloten
Keuken doorlopend van 11u00-21u00
Ook op feestdagen zijn wij open

016/84 44 63
info@moemmedel.com
www.moemmedel.com

Voorgerechten
Dagverse soep

5,00

Wontonsoep met Dim Sum en verse Groentjes

10,00

Carpaccio van Belgisch Wit-Blauw

12,50

Garnaalkroketten met sla mix

13,50

Kaaskroketten met sla mix

11,00

Duo van kaas- en garnaalkroket met een slaatje

12,00

Loempia met sweet chilisaus

10,00

Scampi in lookboter

16,00

Lekkere schotel om te delen (2 personen)

21,00

(Kip in currysaus, scampi in zoetzure saus, runderlapjes met groentjes)

Dim Sum (5 of 10 stuks)

7,50/15,00

Vegetarische Dim Sum (5 of 10 stuks)

7,50/15,00

Keuzebeperking van 3 gerechten voor groepen vanaf 6 personen

Hoofdgerechten
Filet pur met groentjes en frieten **

32,50

Amerikaanse Black Angus Entrecote met groentjes en frieten **
31,00
** Saus naar keuze : huisbereide Béarnaise, peper of champignon 2,90
Steak tartaar op Italiaanse wijze met Parmezaan en een crumble van
zwarte olijven

21,00

Steak tartaar van de chef/op klassieke wijze

21,00

Gebakken zalm met verse groentjes, porto saus en puree

21,90

Penne scampi met jne groentjes, Napolitaanse tomatensaus &
Parmezaan

21,00

Penne met jne groentjes, Napolitaanse tomatensaus & Parmezaan 15,00
Scampi in lookboter

21,00

Stoofvlees met bruin bier, slaatje en frieten^

19,50

Vol-au-vent met een slaatje en frieten^

19,00

Spaghetti Bolognaise

14,00

^Verse, handgesneden frieten
Extra Supplement +2,50 ( frieten, kroketten, rijst, brood, noedels)

fi

fi

+0,50 (saus: mayo, ketchup etc..)

Mosselen
Unieke mosselen in de wok met lenteuitjes, tomaat, look, kerrie, room, selder,
erwten, witte wijn, wilde peterselie met
frietjes en mosselsaus.

€ 27,50
Onze wijnsuggestie
Vina Valoria Blanco - Spanje
Rioja - 100% Viura Druiven

Per glas

€ 6,50

Per fles

€ 28,00

Suggesties
Mixed grill met kruidenboter en verse frieten
(varkenshaasje, lamskroon, kip let, steak Pelé Royal

28,50

Sliptong met een fris slaatje & puree

26,00

Tomaat garnaal op klassieke wijze

31,50

Kip pokébowl (Sushi rijst, kip teriyaki, avocado, maïs, wakamé,
edamame, tomaatjes, mango, komkommer)

Zalm Pokébowl (Sushi rijst, gerookte zalm, avocado, tomaatjes,
komkommer, mango, maïs, wakamé, edamame, wasabi mayo)

19,50
21,00

Vegetarische Pokébowl (Sushi rijst, tofu, wakamé, maïs, komkommer,

fi

edamame, Japanse sesam dressing)

18,50

Zomerse slaatjes
Zomers slaatje van’t huis

19,50

Pastasalade met tapenade van zongedroogde tomaten, olijven, spek,
feta & BBQ spek

21,50

Vegetarische Pastasalade met tapenade van zongedroogde tomaten,
olijven & Feta

19,50

Salade trio van noordzeevis met grijze garnalen

21,00

Salade gerookte zalm

18,50

Salade scampi van het huis

18,50

Salade scampi Hawaii

19,50

Salade kippenreepjes, ananas en geroosterde paprika

14,50

Wok hoofdgerechten
Opgebakken Scampi met rode curry, kokosmelk, straw mushrooms,
Paksoi, boontjes en basmatirijst

18,00

Scampi met noedels verse wokgroentjes en oester soja saus

18,00

Scampi met gebakken rijst en groentjes

18,00

Wrap met Kip

14,50

Wrap met verse wokgroentjes en sweet chili saus

13,00

Vismengeling met gele curry, verse wokgroentjes en basmati rijst

19,00

Kippenreepjes met noedels, verse wokgroentjes en sweet-chili saus 16,00
Kippenreepjes met curry, verse wokgroentjes en basmati rijst

16,00

Kippenreepjes met gebakken rijst & groentjes

16,00

Gebakken rijst/noedels met verse wokgroentjes

15,00

Vegetarische curry met tofu, wokgroentjes & Basmati rijst

15,00

Voor de Kids (-14)
Steak met sla, frietjes & saus naar keuze**

15,00

Spaghetti bolognaise

7,00

Kippenreepjes in de wok met rijst of noedels

7,50

Frikandel met sla en frietjes

7,50

Kip let met appelmoes of sla en frietjes

8,00

Vol au Vent/Stoofvlees

10,00

**Peper, champignon of Béarnaise
Volwassenen supplement €3

Salades
Salade trio van noordzeevis met grijze garnalen

21,00

Salade gerookte zalm

18,50

Salade scampi van het huis

18,50

Salade scampi Hawaii

19,50

Salade kippenreepjes, ananas en geroosterde paprika

14,50

fi

(voor informatie rond allergenen gelieve u te wenden tot ons zaalpersoneel)

Desserten
Trio van sorbet met frambozencoulis

9,00

Vanille ijs met warme chocoladesaus, slagroom en frambozencoulis

9,50

Dame Blanche

7,00

Fruitsla natuur

9,00

Fruitsla met vanille-ijs en frambozencoulis

10,50

Chocolademousse van Callebaut

9,00

Crème brûlée

9,00

Brésilienne coupe

7,50

Moelleux met vanille ijs

9,50

Kinderijsje

5,00

+ supplement (slagroom 0,50)

Dessert kof e
Irish coffee

8,00

French coffee

8,00

Italian coffee

8,00

Baileys coffee

8,00

fi

8,50

fi

Verwen kof e

