
FOOD SHARING MENU 

EEN SELECTIE VAN ONZE CHEF DOORHEEN DE KAART
geserveerd in kleine bereidingen om te delen 
van voorgerecht tot dessert (kaas i.p.v. dessert - suppl. € 7)

GESERVEERD IN  AANGEPASTE WIJNEN

3 GANGEN   54      25

4 GANGEN   67      32

5 GANGEN   75      39

SIDES

POMME DAUPHINE       7
OOSTERS PANNENKOEKJE ROTI PARATHA       7
HERFSTSALADE       7
GEPOFTE GROENTJES UIT HET SEIZOEN       7
WITLOOFSALADE       7

DESSERTS

CRÈME BRÛLÉE   14
sinaasappel - kardemon

PEER   14
karamel - vijg - hazelnoot - frisse sabayon

MOELLEUX   14
vanille-ijs - gemarineerde ananas

TARTE TATIN   14
appel - vanille-ijs

KOKOS PANNA COTTA   14
kokosnoot - mango - passievrucht

DAME BLANCHE À LA MINUTE GEDRAAID   14
tahitiaanse vanille - slagroom - valrhona chocolade

KAASPLANKJE   17
geselecteerd door kaasmeester schoonvliet met z’n 
garnituren

 vegetarisch of  vegetarisch mogelijk

Opmerking: de samenstelling van onze ingrediënten 
kan altijd afwijken. Heb je vragen over allergenen, 
laat het ons zeker weten. Kruiscontaminatie is altijd 
mogelijk.

TO SHARE OR... NOT TO SHARE

VOORGERECHTEN

BISQUE VAN LANGOUSTINES       15
rouille - toast

HANDGESNEDEN RUNDSTARTAAR        19
truffel - waterkers - focaccia

MILLEFEUILLE VAN KNOLSELDER IN ZOUTKORST         17
walnoot miso - roodlof - citrus - stracchino kaas

GILLARDEAU OF PLATTE ZEEUWE OESTER      15
natuur of gegratineerd (3 stuks)

STRACCIATELLA         17
kaas van buffelmelk - gepofte pastinaak - granaatappel - peterselie - kumquat

GEGRILDE COQUILLES UIT DIEPPE      24
verschillende bereidingen van aardpeer - waterkers - hazelnoot

GEPOCHEERD EITJE       21
grijze garnaal - aardappel - mousseline - kruidensla

PATÉ VAN EEND EN EVERZWIJN MET GANZENLEVER      19
brioche - kweepeer

CARPACCIO HOLSTEINER RUND       20
beukenzwam - fijne frisée - krokante selder - focaccia

HOOFDGERECHTEN

RISOTTO       19
spinazie – eekhoorntjesbrood – parmezaan

VERSE PASTA       26
spicy pompoen - basilicum - puntpaprika - kalamata olijf

RAVIOLI TRUFFEL       26
truffel - crème eigeel - parmezaan - spinazie - bospaddenstoel

RAVIOLI RICOTTA/BASILICUM       23
tomaat - rucola - parmezaan

SALADE GEITENKAAS       21
druif - boontjes - granaatappel - notencrumble - balsamico

SALADE NIÇOISE MET VERSE TONIJN      26
rode ui - ansjovis - olijvencrumble - basilicum

MEAT OF THE DAY     29
met aangepaste garnituur

FISH OF THE DAY      29
kraakvers met aangepaste garnituur

KABELJAUW     29
butternut - prei - mousseline zachte mosterd - aardappelpuree

FAZANT     29
witlooftaartje - veenbes - pomme anna - fine champagne - stoverij van de billen

FILET PUR VAN HERT     34
portobello - savooikool - schorseneer - pommes dauphine - jus natur

FILET PUR VAN RUND ‘PREMIUM SELECTIE’     36
witloofsalade of warme groenten - bearnaisesaus - aardappeltjes uit de oven
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Bij Grandeux zien we tafelen als een 
gezellige ervaring. Daarom kozen we 
voor het  “sharing” concept. Je kan de 
gerechten dus combineren en delen 
met je gezelschap. Onze gerechten zijn 
gezond, mediterraans geïnspireerd en  
met veel zorg door onze chef bereid.

Share the food 

enjoy the compan y

grandeux.antwerpen

grandeuxantwerpen.be

grandeux.be

Fan van de decoratie, 
het bestek of de meubels? 
PIET moodshop zorgde 
voor de sfeer. Alles is 
te koop in onze PIET 
moodshop. Scan deze QR-
code voor een overzicht.
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