TASTE
&ENJOY
MENU

TAPAS TO SHARE

Kroketjes van ossenstaart met pickelsmayonaise (8 st.)		

9.50

Toast met ganzenlever en vijgencompote (8 st.) 		

18.00

Toast met gerookte zalm ‘extra doux’ (8 st.)		
17.00

Calamares à la romana (8 st.)		
9.50
Bordje Parmaham ‘San Danielle’		

15.00

VOORGERECHTEN

Soep van de dag		
Huisgemaakte garnaalkroketten

7.00

2 stuks

18.00

Ceasar Salad met gegrilde kipfilet, broodkorstjes en ansjovis		

18.00

Rundscarpaccio met truffelolie, Parmezaan en notensla		

17.50

Gerookte Schotse zalm ‘extra doux 		

22.50

Charl’s salade voor fijnproevers 		

24.50

(Garnalen - gerookte zalm - zalm in witte wijn - oester - tongreepjes - Sint-Jakobsvrucht - toast met ganzenlever)

Huisgemaakte ganzenleverterrine met vijgencompote en gegrild briochebrood		

23.00

Aardappel met handgepelde Zeebrugse garnalen, room van bieslook		

26.50

Tomaat met handgepelde Zeebrugse garnalen

27.00

1 stuk

Pomme Moscovite ‘Ocietra Top Séléction		10 gr. 36.00
		30 gr. 80.00

HOOFDGERECHTEN

Zalmfilet, béarnaise saus, spinazie

20.00

Gebakken zeetong met frietjes en salade

38.00

Baars uit de oven, venkel en risotto met tomaat

27.50

Waterzooi van vis met groenten, natuuraardappelen

26.00

Gepersileerde kabeljauw, spinazie geplette aardappelen en mosterdsaus

29.00

Paling in ‘t groen zoals nergens anders

29.00

Varkensrib Duke of Berkshire ‘Cross and Blackwell‘, frietjes

23.00

Hoevekip met kropsla et frietjes (2 pers)

p.p. 24.00

Gegrilde lamskroon met dragon, boontjes en ‘Dauphinois’ aardappelen

27.50

Steak Tartaar, salade en frietjes

24.00

Gebakken of gegrilde filet pur met slaatje, frietjes en saus naar keuze

34.00

Gebakken of gegrilde Rib-Eye met slaatje, frietjes en saus naar keuze

27.00

Gegrilde côte à l’os met sla, frietjes en saus naar keuze (2 pers)

p.p 29.00

SAUZEN

Béarnaise - groene peper - champignonroom - hofmeesterboter



Vanaf 8 personen maximum 4 verschillende voor- en hoofdgerechten 

15-01-2019

CHARL’S
Kalvekeetdijk 137 | 8300 Knokke-Heist
T 32 50 60 80 23 | E info@charls.be
BTW BE 0462.144.226
www.charls.be

Openingsuren
Brasserie: 12.00 tot 14.00 en 18.30 tot 21.30
Maandag en dinsdag gesloten
Op feestdagen, tijdens hoogseizoen en
paasvakantie op maandag open
Wij aanvaarden geen cheques.
1 tafel | 1 rekening

Voor allergeneninformatie kunt u zich
wenden tot het personeel

Auberge du Pêcheur - Sint-Martens-Latem | Dîner Privé Catering | Gosset Hotel - Groot-Bijgaarden | Hotel Serwir - sint-Niklaas | Charl’s - Knokke

SUGGESTIES
VOORGERECHTEN

Creuse Oesters “Spéciales” Daniel Sorlut				

6 stuks		

€ 26.00

Gebakken langoustinestaartjes, hijiki en zoetzure venkel, jus van teriyaki			

€ 24.00

Kreeftenbisque met Armagnac								

€ 17.00

Sushi en sashimi van zalm en tonijn met gember, wakamé en wasabi

€ 23.00

HOOFDGERECHTEN

Fijne tagliatelle met zwarte truffel							€ 36.00
Gegrilde sliptongfilets, ‘lardo di Colonnato’, geplette aardappel met prei, 		
wilde kappertjes, blanke botersaus

€ 27.00

Gebakken kalfszwezeriken, schorseneren, eryngii, jus van truffel				

€ 34.00

Gebakken paling, tartaarsaus en frietjes							

€ 28.00

Vanaf eind februari
Hoppescheuten, gepocheerd hoeve-eitje en mousseline					€ 38.00

KREEFT UIT ONS HOMARIUM

Kreeft ‘en belle vue’ (500 à 600 gram)

52.00

Salade van lauwe kreeft ‘décortiqué’ (500 à 600 gram)

53.00

Kreeft gegrild met lookboter, basmatirijst (500 à 600 gram)

55.00

Kreeft ‘à la nage’, gepersilleerde aardappelen (500 à 600 gram)

55.00

Charl’s wificode: charlswifi

