Welkom in ’t Kompas
Waar de stille waters eeuwig vloeien en nooit veraf zijn,
waar noeste arbeid en het bouwen van schepen immer tot de erfenis van deze
gronden zullen horen,
Waar onze Chef met passie voor het vak gerechten klaarmaakt met ingrediënten uit
de 4 windstreken,
Waar het lekker gewoon, en vooral gewoon lekker is,
Waar je steeds “Thuis” komt bij Natascha en haar team!

Kompasmenu

Enkel per tafel verkrijgbaar

Voorgerecht
Carpaccio van Ierse rundsfilet met rucola, balsamico en parmezaan
Of

Duo van onze ambachtelijke kaas-en garnaalkroketten

Hoofdgerecht
Meditteraans varkenshaasje met zijn garnituren
Of

Rijkelijk gevuld vispannetje op de wijze van onze chef

Dessert
Verwenbordje met trio van dessertjes
Of

Dame blanche met warme chocoladesaus

| 39.90 p.p

Aperitieven

Frisdrank niet inbegrepen

Porto rood of wit

| 4.90

Pineau des Charentes

| 4.90

Sherry

| 4.90

Martini wit

| 4.90

Ricard

| 5.50

Campari |Pisang |Safari

| 6.50

Aperol Spritz

| 8.00

Aperitief “KOMPAS” Finley rood, cassis, witte rum

| 8.00

Sangria Quint wit of rood met vers fruit

| 8.50

Gin

Frisdrank niet inbegrepen

Gordon’s

| 6.00

Bulldog

| 9.00

Buss 509

| 11.50

Hendricks

| 11.50

Clover

| 11.50

Cherry Moon

| 12.50

Copperhead

| 12.50

Steam

| 12.50

Bij deze Gin’s raden wij een bijpassende Franklin & Sons
Premium Tonic aan

| 3.00

0.0% Apero
Crodino puur

| 3.50

Mojito Finley

| 4.50

Alcoholvrije rosé Cava

| 5.50

Crodino met Nordic tonic

| 6.10

Cocktail Pisang met fruitsap

| 6.50

Cocktail Tropical met fruitsap

| 6.50

Seedlip Gin alcoholvrij (tonic niet inbegrepen)

| 8.50

Tip voor bij uw aperitief!
Zuiderse Tapaplank voor 2 personen

| 20.00

Met Manchegokaas, Serranoham, Chorizo, kruidige kippevleugels, olijven en patatas Bravas

Resto

Doorlopend van 11u45 tot 21u00

Voorgerechten

met brood

Verse soep van ’t moment

| 5.50

Tomatenroomsoep met basilicum en balletjes

| 6.50

Duo van onze handgemaakte kaas- en garnaalkroketten

| 15.00

Carpaccio van Ierse rundsfilet met zijn garnituren

| 16.00

Scampi’s met look (5 st.)

| 17.50

Hoofdgerechten
Vlees naar keuze met brood, frietjes, kroketten, aardappelpuree of pasta
Kipfilet natuur met frisse salade

| 16.50

Huisgemaakte Vol-au-vent van hoevekip

| 18.50

Sparerib met een Piri-Piri marinade

| 19.50

Sappige Rundstournedo

| 22.50

Meditteraans Varkenshaasje

| 24.50

Boterzachte Filet-pure van Belgisch blauw-wit

| 30.50

Rosé gebakken Lamskroon “Rosmarin”

| 32.50

Supplement peperroomsaus

| 2.50

Supplement Bearnaisesaus of champignonroomsaus

| 3.50

Vis naar keuze met brood, frietjes, kroketten, aardappelpuree of pasta
Scampi’s op Oosterse wijze

| 25.00

Scampi’s licht pikant

| 24.50

Gegratineerde scampi’s op de wijze van onze Chef

| 25.50

Rijkelijk gevuld vispannetje

| 25.50

Zeebaarsfilet met een crème van knolselder

| 27.50

Kabeljauwhaasje met groene asperges

| 28.50

Paling in ’t groen volgens oud Vlaams recept

| 30.50

Pasta’s en Wok
Spaghetti met Bolognaise saus

| 12.50

Wok met kip, marktgroentjes, curry en Chinese Mie

| 20.50

Tagliatelli met 2 soorten zalm en afgewerkt met Dille

Salades

| 21.50

met brood

Geitenkaas met noten, pijnboompitten, rozijnen, seizoenssla en
honing-mosterddressing

| 19.50

Kompas met gebakken kipfilet, verse ananas en yoghurtdressing

| 20.50

Scampi met 6 scampi’s, salade, appeltjes en een lichte currydressing

| 22.50

Crevette met carpaccio van tomaat en grijze Noordzee garnalen
Supplement frietjes

| 24.50
| 2.50

Vegetarisch
Gewokte marktgroenten met Chinese Mie, Ketjap en Seitan

| 20.50

Desserten

Doorlopend van 11u45 tot 21u00

Ambachtelijke advocaat met een toefje slagroom

| 6.50

Chocomousse

| 7.50

Bourgondische appeltaart met ijs en slagroom

| 9.50

Grote zonde assortiment van dessertjes en fruit volgens de goesting van de chef

| 11.50

Moelleux van chocolade met vanille ijs en vers fruit

| 11.50

Coupe vanille

| 5.50

Coupe Bresilienne

| 7.50

Coupe “Dame Blanche” met warme chocoladesaus

| 8.50

Coupe Advocaat

| 8.50

Coupe met vers fruit (zomerseizoen)

| 9.50

Coupe aardbeien (zomerseizoen)

| 10.50

Kinderijsje met discobolletjes

| 4.50

Supplement huisgemaakte slagroom

| 1.00

Snelle hap

Verkrijgbaar van 11u45 tot 17u30

Houthakkersbrood
Fumata

| 9.50

Gerookte kipfilet, rucola, pijnboompitten en honing/mosterd dressing

Throw away

| 10.50

Kaas, Spaanse ham, spiegelei, rucola, mesclunsla, dressing

Dolce Vita

| 11.50

Gerookte zalm, kruidenkaas, rucola, kerstomaat, uisnippers

Soep of kroketjes
Verse soep van ‘t moment

| 5.50

Tomatenroomsoep met balletjes

| 6.50

Ambachtelijke kaaskroketten

| 13.50

Handgemaakte garnaalkroketten

| 16.50

Duo van onze kaas- en garnaalkrokttetten

| 15.00

Supplement frietjes

| 2.50

Kids Corner

tot 12 jaar, doorlopend verkrijgbaar

Kinderspaghetti met Bolognaise saus

| 8.50

Kippenuggets of Fish-sticks met frietjes en ketchup

| 8.50

Lange Jan (curryworst) 2 stuks met frietjes en ketchup

| 8.50

Koffieklets

verkrijgbaar van 14u00 tot 17u00

Pannenkoeken
2 Pannenkoeken met suiker

| 5.00

2 Pannenkoeken met confituur

| 5.50

2 Pannenkoeken Mikado met warme chocoladesaus en vanille-ijs

| 8.50

2 Pannenkoeken Flambé met Cointreau en vanille-ijs

| 9.50

Brusselse wafel
Wafel met bloemsuiker

| 5.00

Wafel met vanille-ijs

| 6.50

Wafel met advocaat en vanille-ijs

| 8.50

Wafel met aardbeien (seizoen)

| 9.50

Verwenkoffie
Een lekkere koffie, vergezeld van een trio van dessertjes

| 8.50

Warme dranken
Koffie

| 2.40

Espresso (mokka)

| 2.40

Déca koffie of Déca Espresso

| 2.60

Koffie verkeerd

| 2.90

Cappucino met verse slagroom

| 3.20

Warme chocomelk met échte Callebaut callets

| 3.20

Verwenkoffie met trio van dessertjes
Thee natuur | groene thee | Lindethee | kamillethee

| 8.50
| 2.40

Thee citroen

| 2.60

Rozenbottelthee

| 2.60

Gemberthee met honing

| 2.60

Verse muntthee

| 3.80

Sterke koffie
Diplomatenkoffie (met advokaat)

| 7.00

Irish koffie (met whisky)

| 8.20

Italian koffie (met Amaretto)

| 8.20

Baileys koffie

| 8.20

French koffie (met cointreau of cognac)

| 8.20

Water & Limonades
Chaudfontaine 25 cl plat of bruisend water

| 2.40

Chaudfontaine 50 cl plat of bruisend water

| 4.60

Coca - Cola | Coca - Cola zero

| 2.40

Fanta

| 2.60

Finley rood

| 2.60

Nordic Mist Tonic | Nordic Mist Agrum

| 2.60

Fuze-Tea Sparkling

| 2.60

Minute Maid Sinaas, Appel of ACE Multivrucht

| 2.60

Tönnisteiner Orange | Tönnisteiner Citroen

| 2.80

Appletiser

| 3.20

Bier van hier
Fruitig of zurig
Witte van Hoegaarden

| 2.50

Liefmans Fruitesse

| 3.50

Bourgogne des Flandres

| 4.20

Kasteelbier Rouge

| 4.20

Blond
Jupiler

| 2.40

Vedett

| 3.20

Malheur 6

| 3.20

Leffe Blond

| 3.90

Duvel

| 4.00

Cornet

| 4.20

Westmalle Tripel

| 4.20

Karmeliet Tripel

| 4.20

Amberkleurig
Palm

| 2.50

Martin’s IPA

| 4.20

Orval Trappist

| 5.00

Bruin
Leffe donker

| 3.90

Westmalle Dubbel

| 4.20

Gordon Scotch

| 5.00

Chimay blauw

| 5.00

Alcoholvrij
Jupiler 0.0

| 2.50

Leffe blond 0.0

| 4.00

Hapje tussen pot en pint
Saucisson Sec, Salami op de Guillotine om te delen

| 8.50

Warme hapjes mix of portie kruidige Kippevleugels

| 10.00

Zuiderse Tapaplank voor 2 personen

| 20.00

Met Manchegokaas, Serranoham, Chorizo, kruidige kippevleugels, olijven en patatas Bravas

Digestieven

frisdrank niet inbegrepen

Jonge jenever

| 4.70

Oude jenever

| 4.70

Citroenjenever

| 4.70

Witte rum

| 6.50

Limoncello

| 6.50

Sambuca

| 7.00

Baileys

| 7.00

Amaretto

| 7.00

Havanna Rum 3 j.

| 7.50

Bruine Carraïbische rum

| 7.50

Cointreau

| 8.50

Calvados

| 8.50

Cognac Bisquit

| 8.50

Whisky J&B

| 8.50

Whisky Jack Daniels

| 8.50

Onze Gin-selectie en andere sterke dranken kan u terugvinden bij de aperitieven

Huiswijnen & bubbels
Glas huiswijn wit | rood | rosé

| 4.20

Glas Cava

| 5.50

Glas Kirr Royale met Cava

| 6.00

Karaf huiswijn ¼ ltr

| 7.50

Karaf huiswijn ½ ltr

| 15.00

Fles huiswijn

| 22.00

Fles Cava

| 30.00

Fles Champagne “Sourdet-Diot” brut

| 48.00

Suggestiewijnen
Deze, speciaal voor ‘t Kompas geselecteerde suggestiewijnen worden allen gemaakt
in het Portugese wijnhuis “Quinta do Ribeiro Santo”, het privédomein van
topwijnmaker Carlos Lucas.
Elke wijn heeft een unieke persoonlijkheid en karakter.
De heerlijke Dão wijnen worden gemaakt met de lokale druivenvariëteiten Touriga
Nacional, Alfrocheiro, Tinta en Encruzado, welke zorgen voor een (h)eerlijk
assortiment waarmee dit huis laat zien dat het niet mag worden onderschat!
Ontdek ze op de volgende pagina.

Witte wijnen
Ribeiro Santo Branco

| 30.50

Encruzado, Malvasia Fina

Een verrukkelijke witte wijn met een delicaat aroma van
tropische vruchten en vanille. Zeer goede structuur in de mond
met een verfrissende zuurgraad en lange afdronk.

Ribeiro Santo Encruzado

| 37.50

100% Encruzado

Een heerlijke citroenheldere wijn met groene kleurtinten.
U proeft een delicaat aroma van citroen,
groene appels en gedroogde lindebloemen
met een typische mineraliteit van de Encruzado druif.

Rode wijnen
Ribeiro Santo tinto

| 30.50

Touriga Nacional, Alfrocheiro, Tinta

Deze Carlos Lucas Ribeiro Santo is een heldere en briljante rode wijn,
robijnrood van kleur met een complex en weelderig aroma
van rode vruchten en bloemige noten.

Ribeiro Santo reserve

| 37.50

Touriga Nacional, Alfrocheiro, Tinta

Een fijne robijnrode wijn met een aroma van wilde bessen
en dennennaalden. Nobele tannines, een goed geïntegreerde
zuurgraad en een lange levendige afdronk.

Ribeiro Santo touriga Nacional
100% Touriga

Een geconcentreerde topper met paarse tinten,
expressieve aroma’s en notities van specerijen.
Medium body, fijne tannines en een stevige, kruidige afdronk.

| 45.00

ALLERGENEN!
Bent u allergisch aan een bepaald ingrediënt? Laat het ons weten bij uw bestelling, hou er
rekening mee dat de samenstelling kan wijzigen.
Per gerecht hebben wij voor u de gedetailleerde allergeneninfo, vraag gerust aan onze
medewerkers. Ondanks de strikte hygiëne bij het bereiden van de gerechten is een
minimale kruisbesmetting van allergenen nooit 100% uit te sluiten. Dank voor uw begrip.

Om ons keukenteam de mogelijkheid te geven met dagverse producten te werken en uw
gerechten snel en gelijktijdig te kunnen serveren stellen wij graag het volgende voor:
Vanaf 6 personen: max. 4 verschillende à la carte gerechten per gang, of opteer voor
het voordelig Kompas keuzemenu verderop in deze kaart.





Onze keuken sluit om 21u00, gelieve uw laatste gerechten (uitgezonder dessert)
door te geven voor 20u30.
1 rekening per tafel: we werken immers met een witte kassa waardoor uw kasticket
tevens uw BTW-bonnetje is. Hierdoor kunnen rekeningen niet worden opgesplitst
noch opnieuw worden afgedrukt. Alle opgegeven prijzen zijn in Euro, inclusief BTW.





Betalen kan je met Bancontact/Maestro, Visa of contant. We aanvaarden geen
maaltijdcheques, overschrijvingen of andere betaalsystemen.


Wij hebben gratis Wi-Fi, inloggen kan u via de code 12653 in te geven.

