
MENUKAART



SUGGESTIES

Kalfs filet pur ‘Orloff’
aardappelmousseline met jonge uitjes, kalfsjus

€25,50

Skrei, stamppotje gerookte makreel, botersaus
€26,50

Steak tartaar van handgesneden filet pur, kropsla, 
dikke frieten, koude béarnaise

€28.30

Kalfstong in madeirasaus, savooikool, 
aardappelmousseline

€24.30
 

Tarte tatin met vanille-ijs
€12.50



ONTBIJT
DAGELIJKS VAN 09.00 TOT 1 1 .0 0

JON AGOLD
€10.50

trio van pistolets
croissant 

ham en kaas
confituur

koffie of thee
fruitsap

CONFÉRENCE 
€13.50

trio van pistolets
croissant

ham en kaas
confituur

koffie of thee
fruitsap 
yoghurt 

huisgemaakte 
granola

SACRE COEUR 
€22.50

trio van pistolets
croissant

ham en kaas 
confituur

koffie of thee
fruitsap
yoghurt

huisgemaakte 
granola

spek
eierbereiding naar keuze 

glaasje bubbels



TAPAS

BRUC HET TA’S  3ST

Look   €5.00
verse kruiden

Zalm 
ricotta, gerookte zalm, bieslook €6.50

Geitenkaas  
Haspengouwse honing, noten €6.00

Seranoham Mozzarella €6.50

Scampi & look €7.50

PATATAS BRAVAS   €5.20

C A L AMARES  €7.50

NACHOSCHOTEL €12.50
rundvlees, kaas
tomatensalsa
guacamole, zure room 
jalapeño’s

TAPASBORD  €14.90
charcuterie, warme en koude hapjes

TAPAS & BIERBORD  €22.50

charcuterie, warme en koude 
hapjes met aangepast bierplankje



LUNCH

SOEP
geserveerd met vers brood en boter

Soep van verse tomaten  €4.50
met balletjes 

Seizoenssoep €5.50

CROQUES

Croque uit het vuistje 
1st/2st €5.50/€8.50

Croque Monsieur €10.50

Croque Madame €12.50

Croque Hawaï €14.50
verse ananas

Croque Bolognaise €13.50

Croque Vol-au-vent €13.50

Croque Sacre Coeur €15.00
donker abdijbrood, meesterlijke 
achterham, Chimaykaas



VOORGERECHTEN

SALADES

Carpaccio Rund €16.90
flinterdunne schijfjes Haspengouws rund, 
zongedroogde tomaten, rucola, parmezaan

Scampi  €15.00
5 stuks met lookboter

Gelakte coquilles €21.50
citrusvruchten, citrusvinaigrette

Salade Niçoise €19.50
kortgegrilde ‘Yellowfin’ tonijn

Caesar Salade €18.50
traag gegaarde kipfilet, anjovisdressing

Salade Geitenkaas €17.90
Conférence peer, traag gegaard buikspek, 
walnoten, honing

Vitello Tonato €16.90
traag gegaarde kalfsfilet, sucrine, 
tonijnmayonaise, appelkappers

Kaaskroketten 2st   €14.90
Gandahamkroketten 2st  €15.90 
Garnaalkroketten 2st  €16.90

Veggie Maaltijdsalade   €17.00
groenten van het moment,
aardappel, verse kruiden

Salade Sacre Coeur €25.50
scampi, zwartpoot kip, ganzenlever, 
pijnboompitten, parmezaan



HOOFDGERECHTEN

K L ASSIEKERS
Keuze uit kroketten, krielaardappelen, 
frieten, gratin of puree.

Kaaskroketten 3st   €18.00
Garnaalkroketten 3st €22.00
Trio van kroket €24.00
garnaal, kaas, gandaham 
 
Vol-au-vent  €17.00
kippendijen, champignons, kalfsballetjes, 
huisgemaakt bladerdeegkoekje,
mousselinesaus

Balletjes in tomatensaus €17.00
Balletjes in Luikse saus  €17.00

Varkenswangen met bruin bier €18.00
varkenswangen, Jacobs stroop,
Grimbergen Optimo Bruno

Konijn met zwarte pruimen €18.00

PA STA
Keuze uit spaghetti, penne, tagliatelle 
of glutenvrije pasta

Bolognaise €14.50
Carbonara €15.50

Zwartpoot kip €16.90
groene pesto, parmezaan

Vegetarische bolognaise   €14.00
quorngehakt, tomaat, groenten

Ravioli   €18.00
ricotta, spinazie

Sacre Coeur €19.50
scampi, pancetta, parmezaan, 
dragon, oregano, look, champignons

Pasta van de chef €23.50
jus van zoete paprika, coquilles, zeeduivel, 
tijgergarnaal, olijfolie, look, basilicum



HOOFDGERECHTEN

U IT  DE ZEE 
Keuze uit kroketten, krielaardappelen, 
frieten, gratin of puree.

Spicy zeebaars €26.00
krieltjes, gepofte prei

Steak van zeeduivel €28.00
gelardeerd met spek, groene pepersaus

Gegrilde ‘Yellowfin’ tonijnsteak €29.50
Luikse salade

VA N HET LAND

Keuze uit kroketten, krielaardappelen, 
frieten, gratin of puree. 

Keuze uit warme seizoensgroenten 
of een fris slaatje.

Lamsfilet ‘Texels lam’ €25.50

Steak 250 gram €25.00
Ladysteak 180 gram €23.00
Ierse Ribeye Zesrib €30.00
Filet Pur Belgisch wit 250 gram €37.00

Spare Ribs Sacre Coeur €23.00

SAUZEN
Jus natuur €2.50
Pepersaus €2.50
Champignonroomsaus  €2.50
champignons van mergel uit Valmeer
Blackwell pickles €3.00
Roquefort €3.00
Bearnaise €3.00



KIDS

Spaghetti Bolognaise €7.50

Kipfilet met appelmoes €10.00

Balletjes in tomatensaus €10.00

Vol-au-vent €10.00

Curryworst 1st/2st €7.00/€10.00

Keuze uit kroketten, frieten of puree



ZOETIG HEDEN

VERWEN KOFFIES 
& VERWEN THEE’S

Bobonne Mini €6.50
Koffie/thee, 2 artisanale ijspralines

Bobonne Deluxe €9.50
Koffie/thee, 2 artisanale ijspralines, 
Twenty Two Wild Coffee Liquor 

Bigarreaux €9.50
Koffie/thee, hartelijke versnaperingen

Conference €7.50
Koffie/thee, artisanale bokkenpoot, cannelé 
met rum, Twenty Two Wild Coffee Liquor 

Bordje met 4 ijspralines €8.00
  

BOBON N E ROOM IJS

Dame Blanche €9.50
Dame Noir €9.50
Coupe Bresilienne €8.50
Coupe Colonel  €9.00
citroensorbet, Belvedere Vodka 
Coupe Advocaat €8.50
Kinderijsje met discobolletjes €4.00 

PATISSERIE

Chocoladetaart €5.50
Citroentaart met meringue €5.50
Kaastaart €5.50
Rustieke appeltaart €5.50

 

PA NNENKOEKEN
Verkrijgbaar tussen 14 en 17 uur

Pannenkoek met suiker €5.50
Pannenkoek met Jacbos-siroop €5.50
Pannenkoek mikado  €9.50
vanille-ijs, chocoladesaus
Pannenkoek sacre coeur €9.50
Jonagold appel, Omerta Rum Wilderen 

DESSERTS

Moelleux van chocolade €10.00
Crème Brûlée met appel €9.50
Spéciale ‘Sacre Coeur’ €12.00
gepocheerde conference peer, koude 
sabayon van P-Férence Gin, sorbet van peer
Chaud-Froid €9.50
tiramisu, warme sabayon van 
Twenty Two Wild Coffee Liquor 



TER INFO

BETA ALWIJZE
Eén rekening per tafel.

GROEPEN
Vanaf 8 personen: max. 4 gerechten per tafel.

WIFI  CODE
Log-in: bistrosacrecoeur_guest      Wachtwoord: SacreCoeur

OPENINGSUREN 

Maandag: gesloten
Dinsdag tot vrijdag van 09:00 tot 23:00 uur, keuken tot 21:30 uur

Zaterdag van 8:00 tot 23:00 uur, keuken tot 21:30 uur
Zondag van 9:00 tot 23:00 uur

ALLERGENEN
Onze gerechten kunnen allergenen bevatten en van samenstelling wijzigen. 

Meld het ons indien je intolerant bent voor bepaalde ingrediënten.

 = vegetarisch


