
 

Het Visioen tapas 

Huisgemaakte Vietnamese loempia’s 13
Zoetzure saus - koriander en munt

Beef bulgogi 15
Gewokte groenten met stukjes ossehaas in een Koreaans roomsausje

Gegrilde Indonesische kippen saté’s 12
Pittige pindasaus met kaffir limoen en zoete sojasaus

Huisgemaakte tapas garnaalkroketten tom kha kung 15
Kokosmelk - citroengras - limoen

Trio van wilde scampi “wild caught” (6) 15
Op z’n thais - aiolie “nam prik” - guacamole 

Gefrituurde calamari 15
Yuzu tartaar saus en limoen

Mangalica ham 16
Hongaars rasvarken, gerijpt in de Spaanse bergen
Flinterdun gesneden op de Berkel - toast en tapenade

Thaise bouchot mosselen 15
Kokosmelk - citroengras - chili

Scampis in curry - look - gember - boter 13

Charcuterie platter 22
Prosciutto San Daniele - Coppa - Salame Soppressa
Grissini - olijven - tapenade van tomaat

Gemengde olijven 4
Zuurdesembrood en hoeveboter    3,5 p.p.
Belgische frieten    3,5 p.p. 
Gestoomde jasmijnrijst    3,5 p.p. 



Chef’s goeste menu   48€ p.p

Seizoensgebonden drie gangen menu

Het Visioen klassiekers

Nieuw Zeelandse filet pur (top!)
Koreaanse getinte pepersaus 39
Belgische frieten en gekarameliseerd witloof

Jumbo Mossels met kokos en citroengras (top!) 32
Mosselen van over het Kanaal - kokosmelk - gember - koriander
Belgische frieten - Vadouvan sausje

Rundstartaar van Ierse bavette         27,5
Wasabi - chili - koriander
Verse frieten - fris slaatje met yuzu dressing

Huisgemaakte garnaalkroketten op z’n Thais         27,5
Fris slaatje met wasabi dressing - casava - limoen en Belgische friet

Pluma Iberico bellotta
Groene asperges - gepofte mix van krielaardappelen - Blackwell saus.      29,5

Belgische witte asperges met gebakken kabeljauw 32
Yuzu mousseline - gepofte mix van krielaardappel - garnaal

Thaise rode curry met kip of vegetarisch         24,5
Basmatirijst - paprika - courgette - aubergine - bamboescheuten  

Salade suggestie van de dag    dagprijs

Voor kinderen vraag naar ons kids menu



Desserts

Visioen van chocolade 12
Witte chocolade mousse moelleux van donkere origine chocolade
Tweemaal mango - sorbet & fruit

Coupe Kolonel 10
Twee bollen kalamansi sorbet & wodka 

Tarte tatin 12
Vanille ijs & gezouten caramel 

Klassieke crème Brûleé 10
Met gekristalliseerde vanille uit Madagascar

Dame blanche 10
Vanille ijs - warme chocolade saus - slagroom

Trio sorbet van exotisch fruit 10
Kalamansi - guava - gekruide mango

Kaas

Kaasplankje geselecteerd door Caroline Zwartjes 15
Vier soorten kaas met garnituur




