WELKOM IN … DE RARE VOS
Een gezellig café, restaurant, eventzaal, waar u in een warme sfeer kunt genieten
van heerlijke vlaamse gerechten.
Maar even goed kunt vertoeven in het authentiek café of op ons mooi
vernieuwd terras van een Geuze, eigen gemaakte GIN of gewoon een lekker
ijsje.
Bedrijven, families,.. zijn er ook meer dan welkom om een event op maat uit te
werken en zo zonder zorgen te genieten van hun feest, bijeenkomst, seminarie,.
De Rare Vos biedt een menukaart aan op zoek naar de nostalgische keuken van
weleer, met gebruik van hedendaagse ingrediënten en een zorgvuldig
samengestelde wijnkaart om uw lunch en diner met passende wijnen te
begeleiden

Voor al uw vragen of opmerkingen mag u ons steeds vrijblijvend contacteren.
Team De Rare Vos wenst U smakelijk eten !

FRISDRANKEN

BIEREN

Chaudfontaine plat 25cl

2,70

Cristal

2,50

Chaudfontaine plat 50cl

5,40

Witkap

3,80

Chaudfontaine bruis 25cl

2,70

Duvel

4,20

Chaudfontaine bruis 50cl

5,40

Orval

4,20

Coca-Cola

2,80

Westmalle Tripel

4,20

Coca-Cola Zero

2,80

Karmeliet Tripel

4,40

Fanta Orange

2,80

Cornet

4,40

Nordic Mist Tonic

3,20

Leffe Blond

4,20

Fuze tea Sparkling

3,20

Leffe Bruin

4,20

Sinaasappel (Minut Maid)

3,20

Jupiler alcoholvrij

2,70

Appelsap (Minut Maid)

3,20

Kriek Lindemans van t vat, 25,0 cl

3,70

Kriek Lindemans fles 37,5 cl

5,70

Boon Kriek fles 37,5 cl

6,20

Lindemans Oude Geuze (37,5cl)

6,00

Girardin Geuze fond

5,80

(37,5cl)

Girardin Geuze Gefilterd
Boon Oude Geuze

(37,5cl)

5,40

(37,5cl)

Boon Geuze Mariage Parfait

5,80

(37,5cl)

7,00

APERITIEVEN
Apero “Voske”

10,50

Apero “Pajot”

10,50

De Rare Vos Gin

13,00

Aperol Spritz

10,50

Sangria

10,50

Tropical Funny

6,50

Campari puur

6,00

Campari orange

8,80

Glas cava

6,50

Kirr

5,50

Kirr royal

7,50

Porto wit

5,50

Porto rood

5,50

Martini Bianco

5,50

Martini Rosso

5,50

Ricard

6,00

Passoa orange

8,80

Een zomerse frisse cocktail op basis van cava, limoncello en verse munt

Martini Dissaronno , gin , citroensap , campari en passievruchtensiroop

Een aromatische gin met een zacht kruidige afdronk.

Deze cocktail met Aperol, cava en sinaasappel is een absolute zomerhit.

Overheerlijke gekoelde sangria met vers fruit.

Alcohol vrije tropische cocktail met de smaak van exotische vruchten.

HUISWIJN :
05,00

Wijn per glas (wit – rosé – rood)

24,00

Lafleur Grantour wit - Frankrijk, Pays d'Oc

24,00

Lafleur Grantour Rosé - Frankrijk, Pays d'Oc

Lichte, frisse sauvignon blanc wijn. Typische aroma's van groene appel en buxus. Fruitig in de mond met aangename aciditeit en minerale accenten.

Soepele rosé gemaakt van de Syrah druif.Elegant en fruitig met wat inpressies van specerijen op de achtergrond.

24,00

Lafleur Grantour Rood - Frankrijk, Pays d'Oc
Vlotte Merlot wijn uit de Pays d'Oc. Veel rood fruit met wat aardse tinten. Zacht en soepel in de mond met afgeronde tanine’s.

BUBBELS:
26,00

Cava Anota Brut - Spanje
Alombekende Spaanse schuimwijn afkomstig uit de Penedes, bakermat van de cava. Deze cava is samengesteld uit Macabeo, Parellada en Xarel Lo
druiven en gevinifieerd volgens de traditionele methode met een tweede gisting op fles. Elegante, strakke cava met fijne pareling en lage
dosage. Mooie fruitaroma's van peer en granny smith.

32,00

Cremant d'Alzas Rosé brut Loberger - Frankrijk, Elzas
Franse schuimwijn uit de Elzas gevinfieerd zoals in de champagnestreek volgens de méthode traditionelle, dus met tweede gsiting op fles. 100%
pinot noir. Mooie zalmachtige kleur.In de neus herkennen we de geur van rood bosfruit, lichte kruiiden en rozenblaadjes. Fris, mineraal in de mond
met fruitige afdronk.

45,00

Champagne: Compte Rémy de Vallicourt
Een stevige, frisse en mooi mousserende champagne, gemaakt met de 3 traditionele druiven, de Pinot noir, de chardonnay en de pinot
meunier. Uiterst geschikt als aperitief, met toetsen van citrus in neus en afdronk

ROSE WIJN:
24,00

Chateau Lamothe de Haux, Miette - Frankrijk, Bordeaux
Franse rosé van chateau Lamothe, gelegen te Haux in het zuid-westen van Bordeuax. Een zalmkleurige rosé wijn welke in de mond zacht, licht kruidig
en rond overkomt. Gemaakt met cabernet franc en merlot met heerlijke aroma's van kers en aardbei.

De wijnkaart werd samengesteld door

WITTE WIJN:
24,00

Chateau Lamothe de Haux, 1er côtes de Bordeaux wit - Frankrijk
Typische Bordeaux blend van sauvignon, sémillion en muscadelle. De geur is fris met impressies van bloemen en rijp fruit. Sappig in de mond met
een fijne minerale toets en zachte afdronk.

34,00

Pouilly Fumé Chateau Favray - Frankrijk, Loire
Eén van bekendste en meest gereputeerde appelaties uit de Loirestreek, wereldwijd geroemd om haar prachtige kastelen en heerlijke wijnen.
Verplicht gemaakt van 10% sauvignon blanc. Een blinknede wijn mat aroma's van bloemen, minerale terroirtoetsen (klei en vuursteen) en typische
sauvignon accenten van gemaaid gras, buxus en groene appel. In de frisse smaak krijgen die aroma's het gezelschap van citrusfruit en aciditeit.

31,00

Wehlsriesling Wohlmut - Oostenrijk
Oostenrijkse witte wijn uit Steiermarkt. Deze Weehlsriesling is niet dezelfde als de "koning riesling" uit de Elzas en het Rijngebied. De meest
gewaardeerde wijnen van deze druif komen uit Oostenrijk waar ze éen van de belangrijkste druivensoort is. Deze wijn heeft een aangenaam en fruitig
zuur met soms een beetje achtergelaten koolzuur, wat een prikkelende smaak geeft. Licht kruidig aroma, groene appel en een tint van amandelen.

29,00

Bacalhoa Catarina Bianco - Portugal, Azeitao (Setubal)
Deze mooie wijn dankt de naam aan de voormalige prinses Catarina of Brganza, gemaakt in het gerenomeerde en innovatieve wijnhuis Bacalhoa uit
de regio Peninsula
de Setubal. Deze wijn is gemaakt van Chardonnay, Fernao Pires en Arinto. Enkel de chardonnay heeft een houtlagering van
circa 4 maanden. Volle witte wijn, floraal,
fris wit fruit en een klein beetje bitter bij de afdronk.

31,00

Roeno Pinot grigio Tera Alta -

Italië Alto Aldige

Het wijndomein Roeno is gesitueerd op de grens van Veneto en Alto Aldige ten oosten van het Gardameer. Deze pinot gris ondergaat gedeeltelijk
een malolactische gisting waarbij de appelzuren omgezet worden in melkzuren. Een citroengele kleur en aroma's van peer en tropisch fruit.
Elegant met een juist evenwicht tussen het fruit en de frisse zuren.

RODE WIJN:
24,00

Chateau Lamothe de Haux, 1er côtes de Bordeaux Rood - Frankrijk
Blend van merlot, cabernet sauvignon en cabernet franc. Gevinifieerd met als doel een soepele, fruitige, mondvullende wijn te maken met
versmolten tannine's. Een echte "vin de plaisir"

32,00

Chateau Plaisance Montagne, Saint Emilion 2018 - Frankrijk, Bordeaux
St. Emillion samengesteld uit merlot en cabernet sauvignon. Aroma's van aardbei, framboos, bramen en zoethout. In de mond rijp rood fruit,
kruidigheid en fijn boshout. Karaktervolle, robuuste wijn die sterkere vleesgerechten zeer goed aankan.

36,00

Pinot Noir Schwarberger Loberger - Frankrijk, Elzas
Het domein Loberger uit de Elzas wordt geleid door Jean Jacques Loberger, bijgestaan door zijn dochter Celine. De wijngaarden worden bewerkt
vlg's de biodynamische principes en met blijvend respect voor de authenticiteit van de streek. Deze pinot noir heeft in de neus noties van zwart fruit
(cassis, zwarte kersen ) gevolgd dooreen lichte kruidigheid. In de mond opent hij fris met zeer lichte tannines gevolgd door de typische aciditeit met
een delicaat parfum van bosfruit .

33,00

La Planta - Spanje, Ribera del Duero
Het wijndomein Arzuaga Navarro in de Ribera del Duero regio ligt naast het beroemde huis Vega Sicilia. Klimaatsgewijs typeert deze streek zich
door grote temperatuurverschillen tss. dag en nacht. Dit draagt bij tot een optimaal evenwichtige rijping van de druiven. Deze 100% tempranillowijn
rijpt een zestal maand op eiken vat. In de intense neus herkennen we zwart bosfruit, kersen en frambozen. Frisse aanzet in de mond, gevolgd door
veel fruit en wat zoete toastnoties. Toch voldoende aciditeit om volledig in balans te zijn.

34,00

Altydgedacht Pinotage - Zuid Afrika
Het 300 jaar oude wijndomein Altydgedacht is gevestigd op de Tygerberg, Durbanville.
Deze wijn is gemaakt van 100% pinotagedruif. Pinotage
is een kruising van
pinot noir en Hermitage . Uniek in Zuid-Afrika geteeld. Volle, geconcentreerde wijn met nog voldoende elegantie en een
kruidige afdronk. Aroma's van rood fruit,
zwarte kers en geroosterde eik. Wijnhuis van de dochter van Jef Valkeniers

30,00

Viu Manent gran reserva carmenere - 2016 - Chili
Het Chileense wijndomein Viu Manent bevindt zich in de Colchagua vallei. Deze gran reserva ( houtrijping ) is gemaakt van 100% carmeneredruif.
Carmenere is een van oorsprong Franse druif die door de Phylloxera ( schimmel ) vrijwel uitgestorven is. Door de geïsoleerde ligging van de
wijngaarden en het gezonde klimaat is de uit Frankrijk geïmporteerde druif in Chili nooit aangetast en is het ' s lands paradepaardje.Een expressieve
wijn met aroma' s van zwarte bessen, munt en paprika. Soepel van smaak met rijp fruit en zachte tannines.

DE RARE VOS MENUKAART
De chef heeft voor jullie een kaart samengesteld die doet watertanden naar de nostalgie van
vroeger… Samen met de familie bij de oma gaan eten op zondag , was er altijd lekker en
iedereen ging tevreden huiswaarts !

STARTER
BIERPLANK
Salami en kaasblokjes , mosterd , ajuintjes , augurkjes

12,00

BORRELPLANK “DE RARE VOS“
Bruchetta met pesto en Ghandaham, Beer en chicken tapaskroketjes
( kip en Brugse zot ), Scampi met krokant jasje en verse tartaar, Artisanale
Kaasballetjes, Japanse Yakatori ( gelakte kipbrochette )

20,00

KINDERBORRELPLANK
Krokante kippenboutjes met zoetzure dipsaus

12,00

# borrelplanken zijn voor 2 personen

OMA’S GROENTENTUIN
TOAST CHAMPIGNON
Een klassieker op je bord met zijn garnituur

13,00

VEGETARISCHE GROENTENSCHOTEL
Ruim assortiment verse seizoengroenten , kort gebakken met mousselinesaus,
cashewnoten en gekarameliseerde appeltjes en verse tuinkruiden

19,00

BULGURSALADE
Aromatische bulgur met zongedroogde tomaat , parmezaanschilfers , olijven,
paprika en fetakaas met krokante sla en zijn garnituur

16,00

SALADE RARE VOS
Knapperige koude seizoensgroentjes met scampi , spekblokjes en appeltjes
gekarameliseerd met vleugje chilli en geblust met appelazijn.

23,50

SALADE KOEKOEK
Krokante kippenreepjes gebakken met ananas en pesto , seizoenslaatje
en zijn garnituur

20,00

VEGETARISCHE LASAGNA
Heerlijke gegrilde groentjes , een echte vitaminebom , de zon op je bord !

16,00

SUPLEMENT KOUDE GROENTEN

3,50

SUPLEMENT WARME GROENTJES

5,00

OMA’S NOSTALGIE
BALLEKES IN TOMATENSAUS
Vers bereide ballekes in een heerlijke tomatensaus

17,00

VOL-AU-VENT
21,00
Van verse hoevekip, balletjes en champignon en een krokant bladerdeegje
RUNDSTOOFVLEES
Op Schepdaalse wijze met Kriek Lindemans

21,00

Deze gerechten worden opgediend met frietjes , puree, kroketjes of brood

VOORGERECHTEN
CARPACCIO VAN RUND
Rucola , zongedroogde tomaat , pijnboompitten , parmezaanschilfers

16,50

ARTISANALE GARNAALKROKETTEN
Met seizoenslaatje en warme broodjes

16,00

ARTISANALE KAASKROKETTEN
Met seizoenslaatje en warme broodjes

13,50

DUO VAN KAAS EN GARNAAL
Met seizoenslaatje en warme broodjes

14,50

SCAMPI “ DE RARE VOS “
Met getomateerde roomsaus van de chef

17,00

KINDERMENU
KIP MET APPELMOES

11,00

BALLEKES IN TOMATENSAUS

11,00

VOL-AU-VENT

11,00

KINDERSPAGHETTI

11,00

Deze gerechten worden opgediend met frietjes , puree of kroketjes

GRILLADES & VLEESGERECHTEN
GEMARINEERDE RIBBETJES “ CRAZY FOX “
TOPPER VAN HET HUIS !!
Seizoenslaatje, verse tartaar en duivelsausje

23,50

STEAK 250 GR

26,00

ENTRECOTE 500 GR

31,00

COTE A L’OS 1200 GR , 2 PERS

63,00

HOEVEKIP

20,00

SUPPLEMENT SAUS
Bearnaise ,peperroom , champignon , chorron of natuursaus

3,50

HAMBURGER “ PORK DELUXE”
Zacht gegaard gemarineerd ribbetjesvlees met
Spek , tomaat , rucola , duivelsaus in krokant broodje met
seizoenslaatje en frietjes

21,00

VISGERECHTEN
VISPANNETJE GEGRATINEERD
Het beste uit de Noordzee met saus van de chef en grijze garnaaltjes

27,00

KABELJAUWHAASJE
29,00
Met jonge prei , mousselinesaus en tuinkruidenpuree , grijze garnaaltjes en rivierkreeft
SCAMPI “ DE RARE VOS “
8 reuzegarnalen overgoten met een pittig getomateerde roomsaus

24,00

BISTRO
LASAGNA BOLOGNAISE

16,00

SPAGHETTI MAISON
Traditioneel recept met verse groentjes, tomaatjes en rundsgehakt

13,50

DESSERTEN
Dame Blanche

8,00

Banana Split

9,00

Coupe Bresilienne

9,00

Coupe vers fruit

10,00

Kinderijsje

4,00

Chocomousse

8,00

Rijstpap

6,00

KOFFIE
Espresso

2,70

Espresso deca

2,70

Mokka

2,70

Koffie verkeerd

3,00

Cappucino

3,00

Thee

2,70

Irish koffie

9,50

Italiaanse koffie

9,50

Marktplein 22 – 1703 Schepdaal
info@derarevos.com. - 02 569 20 86

OPENINGSUREN ZOMER

CONTACT

MAANDAG

Heeft u vragen over DE RARE VOS of
zou u graag deel willen uitmaken van
ons dynamisch team, aarzel dan niet
om ons te contacteren.
Verder kan u steeds onze
Facebookpagina volgen, zo blijft u als
eerste op de hoogte van de eigen
events, de suggesties, leuke
sfeerbeelden,..

11U30 – 14U30
17U30 – 21U00

DINSDAG

GESLOTEN

WOENSDAG

GESLOTEN

DONDERDAG

11U30 – 14U30
17U30 – 21U00

VRIJDAG

11U30 – 22U00

ZATERDAG

11U30 – 22U00

ZONDAG

11U30 – 22U00

Openingsuren keuken , elke dag
restaurant doorlopend open behalve op
maandag en donderdag!

Verder kan je ons volgen op Facebook
& Instagram
Of ontdek onze vernieuwde website:
https://www.derarevos.com

1 REKENING PER TAFEL. Rekening wordt niet gesplit en wordt ofwel cash ofwel met
bankcontact betaald , waardebons melden voor betaling aub .

Pajottenland Smaakroute
Een leuke uitstap met vrienden of familie waarbij je op de Vespa een tocht maakt door het
charmante Pajottenland.
Onderweg hou je halt aan 3 horecazaken. Bij de eerste kan je genieten van een aperitief en hapje, in
DE RARE VOS geniet van je een Pajots hoofdgerecht en afsluiten doe je in een andere taverne waar
je kan genieten van een heerlijk dessert.
Prijs: 120 euro pp
In
§
§
§
§

de prijs is inbegrepen:
Huur Vespa, GPS met route
1 apero + hapje
1 hoofdgerecht (De Rare Vos – Schepdaal) + non-alcoholisch drankje
1 dessert & koffie.

In samenwerking met Pajot Experience: www.pajot-experience.be

