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Welkom
Welcome
Wij heten u van harte welkom
Ontdek de lekkerste streekgerechten, vakkundig
bereid door onze ervaren chef-koks. Aan onze bar
kan u bovendien ook genieten van een heerlijke
cocktail en onze foodsharing gerechten.
Op zondag zien wij u graag terug voor een overheerlijke Sunday Brunchday.
Een feestelijke familieavond, romantisch diner of een gezellig ontbijt: bij restaurant ‘Ouwen
Dok’ bent u voor iedere gelegenheid van harte
welkom.

We would like to welcome you
Discover the most delicious regional dishes, expertly
prepared by our experienced chefs. At our bar you can
also enjoy a delicious cocktail and our foodsharing
dishes.
We look forward to seeing you on Sunday for a delicious
Sunday Brunchday.
A festive family evening, romantic dinner or a cozy
breakfast: at restaurant ‘Ouwen Dok’ you are welcome
for every occasion.
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Onze
geschiedenis
Het voormalig zwembad van

The former swimmingpool in Mechelen,

Mechelen, gebouwd in combinatie met

built in combination with an entrepôt, was

een stapelhuis, werd tussen de Dijle

built between the Dyle and the Keerdok.

en het Keerdok gebouwd. De plannen

The plans for the construction of a swim-

voor de oprichting van een zwemdok

ming dock dated originally from 1897.

dateerden al van 1897. De ‘Ouwen Dok’,

“Den Ouwen Dok” (The Old Dock), as it

zoals het gebouw in de volksmond

was popularly called, is an imposing

wordt genoemd, is een imposant

complex in an eclectic larger neo-Flemish

complex in eclectische, overwegend

renaissance style.

neo-Vlaamse renaissancestijl.

At the end of 2015, the city council

Het stadsbestuur heeft eind 2015 een

started a procedure for the reallocation

procedure opgestart voor de her-

of the “Ouwen Dok”. We were then given

bestemming van de ‘Ouwen Dok’.

the opportunity to transform this beautiful

Wij kregen toen de kans om dit prachtig

monumental building into a 4-star Van

monumentaal gebouw om te toveren

der Valk hotel.

tot een 4 sterren Van der Valk hotel.
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Menu
Koude voorgerechten | Cold starters
Rundscarpaccio | Beef carpaccio		

					€

19,50

| Pesto - Parmezaan kroketje - rucola - truffelmayonaise
| Pesto - Parmezan croquette - rocket - truffle mayonnaise

						€ 19,00

Vitello tonato
| Zacht gegaard kalfsvlees - tonijnsaus - kappertjes
| Softly cooked veal - tuna sauce - capers

Tartaar van rund | Tartar of beef

					€

18,50

| Huisbereide steak tartaar - met honingmosterdsaus - koningskappers - chili cress
| Homemade steak tartare - with honey mustard sauce

Warme voorgerechten | Warm starters
Zeebaars | Sea bass 				

					€ 17,50

| Mayonaise van zwarte knoflook -tuinboontjes - chips van pastinaak
| Black garlic mayonnaise - garden beans - parsnip chips

Bisque

		

								€

9,50

| Soep van strandkrabbetjes - garnituur - grijze garnalen
| Soup of beach crabs - garnish - grey shrimps

Gelakt buikspek

|

Lacquered belly bacon 		

			€17,50

| Traag gegaard buikspek - knolselder crème - sesam
| Slow-cooked belly bacon - celeriac cream - sesame

Gelieve ons te informeren mocht u een allergie hebben.
If you have an allergy, please inform us.
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Hoofdgerechten | Main courses

Kabeljauwfilet | Cod fillet

							€

26,00

| Op vel gebakken- sausje van vadouvan - romanesco - zeekraal
| On skin - sauce of vadouvan - romanesco

Zeetong “meuniere” | Sole “meuniere”		

				

€ 39,50

| Gebakken - citroen botersaus-slaatje - grijze garnalen
| Baked - lemon butter sauce - grey shrimps

Zalmfilet | Salmon fillet

		

		€ 24,00

| Zalmfilet - verse bearnaisesaus - seizoen groentjes
| Salmon fillet - fresh bearnaise sauce - vegetables of the season

Steak van Iers rund 220gr | Steak of Irish beef 220 gr   		

€ 24,50

| Gegrild - saus naar keuze
| Grilled - sauce of your choice

Ossenhaas 220 gr | Beef tenderloin 220 gr 				

€ 34,50

| Saus naar keuze
| Sauce of your choice

Lamscarré | Lamb carré

					

€ 34,00

| Mosterd-tijmsaus - gratin - texturen van wortel
| Mustard thyme sauce - gratin - textures of carrots

Entrecoté | Entrecoté 									€ 33,50
| Entrecoté uit Uruguay 350 gr
| Entrecoté from Uruguay 350 gr

Keuze uit frieten, kroketten, puree
Sauzen: peperroom - champignonsaus - natuursaus - bearnaise
Choice of french fries, croquettes, mashed potatoes
Sauces : pepper - mushroom sauce - natural sauce - bearnaise
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Suggesties | Suggestions
Voorgerechten | Starters

					€ 23,50

Tonijn fantasie | Tuna fantasy
| Tataki - tartaar - sashimi
| Tataki - tartar - sashimi

		

€ 22,50

Varkenswangetjes op grootmoederswijze | Pork cheeks

€ 28,00

Trio van “ foie gras”  | Trio of “foie gras”			
| Iberico - bonbon met pistache - creme brulee van foie gras
| Iberico - bonbon with pistachio - cream brulee of foie gras

Hoofdgerechten | Main courses

| Varkenswangetjes - knolselder - wortel - zilveruitjes
| Pork cheeks - celeriac - carrot - pearl onions

Skreifilet | Skreifilet

						€

27,50

| Kerstomaat - courgette - citroen - aardappelkrieltjes
| Cherry tomato - zucchini - lemon - potatoes

Gelieve ons te informeren mocht u een allergie hebben.
If you have an allergy, please inform us.
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Side dishes:

Witloofsalade | Chicory salad 			

€3,00

Gemengde salade | Mixed salad			

€3,00

Frieten | French fries				

€3,00

Kroketten | Croquettes				

€3,00

Extra warme groentjes | Extra warm vegetables

€4,50

Kindermenu | Kids

Fishsticks met puree | Fishsticks with mashed potatoes		

€ 9,00

Curryworst met appelmoes | Sausage with applemousse		

€ 9,00

Kinder spaghetti bolognaise | Kids spaghetti bolognaise		

€ 9,00

Chicken nuggets

							€

9,00

Vol au vent

							€

9,00

www.hotel-mechelen.be

