
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 !

WELKOM IN … DE RARE VOS



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 13,80
Salami en kaasblokjes , mosterd , ajuintjes , augurkjes

BORRELPLANK “DE RARE VOS“ 23,00
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 )

KINDERBORRELPLANK 13,80
Krokante kippenboutjes met zoetzure dipsaus

# borrelplanken zijn voor 2 personen

OMA’S GROENTENTUIN

TOAST CHAMPIGNON 15,00
Een klassieker op je bord met zijn garnituur

VEGETARISCHE GROENTENSCHOTEL 22,00
Ruim assortiment verse seizoengroenten , kort gebakken met mousselinesaus,
cashewnoten en gekarameliseerde appeltjes en verse tuinkruiden

SALADE RARE VOS 27,00
Knapperige koude seizoensgroentjes met scampi , spekblokjes en appeltjes 
gekarameliseerd met vleugje chilli en geblust met appelazijn.

SALADE KOEKOEK 23,50
Krokante kippenreepjes gebakken met ananas en pesto , seizoenslaatje 
en zijn garnituur

VEGETARISCHE LASAGNA 17,50
Heerlijke gegrilde groentjes , een echte vitaminebom , de zon op je bord !

SUPLEMENT KOUDE GROENTEN 4,00

SUPLEMENT WARME GROENTJES 5,50



OMA’S NOSTALGIE

BALLEKES IN TOMATENSAUS 19,50
Vers bereide ballekes in een heerlijke tomatensaus

VOL-AU-VENT 22,50
Van verse hoevekip, balletjes en champignon en een krokant bladerdeegje

RUNDSTOOFVLEES 22,50
Op Schepdaalse wijze met Kriek Lindemans

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

VOORGERECHTEN

CARPACCIO VAN RUND 19,00
Rucola , zongedroogde tomaat , pijnboompitten , parmezaanschilfers

ARTISANALE GARNAALKROKETTEN 18,00
Met seizoenslaatje en warme broodjes

ARTISANALE KAASKROKETTEN 15,00
Met seizoenslaatje en warme broodjes

DUO VAN KAAS EN GARNAAL 16,50
Met seizoenslaatje en warme broodjes

SCAMPI “ DE RARE VOS “ 19,50
Met getomateerde roomsaus van de chef

KINDERMENU

KIP MET APPELMOES 12,50

BALLEKES IN TOMATENSAUS 12,50

VOL-AU-VENT 12,50

KINDERSPAGHETTI 12,00

Deze gerechten worden opgediend met frietjes , puree of kroketjes



GRILLADES & VLEESGERECHTEN

GEMARINEERDE RIBBETJES “ CRAZY FOX “
TOPPER VAN HET HUIS !! 24,90
Seizoenslaatje, verse tartaar en duivelsausje

STEAK 250 GR 28,00

ENTRECOTE 500 GR 32,00

COTE A L’OS 1200 GR , 2 PERS 65,00

HOEVEKIP 21,50 

SUPPLEMENT SAUS 4,00
Bearnaise ,peperroom , champignon , chorron of natuursaus

HAMBURGER “ PORK DELUXE” 22,90
Zacht gegaard gemarineerd ribbetjesvlees met
Spek , tomaat , rucola , duivelsaus in krokant broodje met 
seizoenslaatje en frietjes

VISGERECHTEN

VISPANNETJE GEGRATINEERD 29,00
Het beste uit de Noordzee met saus van de chef en grijze garnaaltjes

ZEEBAARSFILET 29,00
Heerlijk stuk zeebaarsfilet op vel gebakken

SCAMPI “ DE RARE VOS “ 27,50
8 reuzegarnalen overgoten met een pittig getomateerde roomsaus

VIS VAN DE DAG 27,50

BISTRO

LASAGNA BOLOGNAISE 18,50

SPAGHETTI MAISON 15,50
Traditioneel recept met verse groentjes, tomaatjes en rundsgehakt



DESSERTEN

Dame Blanche 9,20 

Banana Split 10,50 

Coupe Bresilienne 10,50

Coupe vers fruit (seizoen) 11,50

Kinderijsje 6,00

Chocomousse 9,00

Rijstpap 7,00 

KOFFIE

Espresso 3,10

Espresso deca 3,10

Mokka 3,10

Koffie verkeerd 3,50

Cappucino 3,50

Thee 3,10

Irish koffie 11,00

Italiaanse koffie 11,00




