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Welkom
Welcome
Wij heten u van harte welkom
Ons restaurant is dagelijks geopend. Ontdek en
geniet van onze rijke en gevarieerde kaart. Onze
chef kok nodigt u uit om zijn 3 gangen suggestie
menu van het seizoen te ontdekken.
Op vrijdagavond staat het Live Cooking buffet
voor u klaar en op zondag zien we u graag voor
de Sunday Brunchday. Tot slot vinden er elke
donderdag avond live concerten plaats met
sfeervolle jazz -of housemuziek.

We wish you a warm welcome
Our restaurant is open daily. Discover and enjoy our
rich and varied menu. Our chef invites you to discover his 3 course suggestion menu of the season.
On Friday evening the Live Cooking buffet will be
waiting for you and on Sunday we would like to see
you for the Sunday Brunchday. Finally, every
Thursday evening there will be live concerts with
atmospheric jazz or house music.
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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
Degustatiemenu’s | Tasting menu’s
3 gangen | 3 courses 								€ 39,50
(koud of warm voorgerecht, hoofdgerecht en dessert)
(hot or cold starter, main course and dessert)

5 gangen | 5 courses

		

							€ 49,50

(koud en warm voorgerecht, sorbet, hoofdgerecht en dessert)
(hot and cold starter, sorbet, main course and dessert)

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

Koude voorgerechten | Cold starters
Carpaccio 		

( + €2 menu )

							€ 21,50

| Carpaccio van St-Jacobsnoten met een crème van aardpeer en een vleugje Vanille
| Carpaccio of Saint-Jacques with a cream of Jerusalem artichoke and a hint of Vanilla

Tartaar		

( +€2 menu )

							€ 21,50

| Tartaar van Belgisch Witblauw met een crumble van pistache, gedroogd fruit, afgewerkt met een vleugje ganzenlever
| Tartar of Belgian White blue with a crumble of pistachio, dried fruit, finished with a hint of foie gras

Tataki van tonijn ( +€2

menu )

							€ 21,50

| Tataki van tonijn met wakamésalade, espuma van meloen, wasabimayonaise, afgewerkt met een sesam kletskopje
| Tataki of tuna with wakame salad, espuma of melon, wasabi mayonnaise, finished with a sesame chatterhead

Gamba’s van de chef 								€ 20,50
| Gamba’s van de chef
| Chef’s prawns
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Warme voorgerechten | Warm starters
Zee-Egel 			

( + €2 menu )

						€ 21,50

| Zee-egel, partjes van zalm, gedresseerd met een olie van groene kruiden
| Sea urchin, slices of salmon, with an oil of green herbs

							€

Geroosterde kwartel 		

18,00

| Geroosterde kwartel met stoofpeertjes, rode biet en een vleugje kaneel
| Roasted quail with stewed pears, beetroot and a hint of cinnamon

Velouté

		

									€ 19,00

| Velouté van champignons met een schuim van ganzenlever en een gepocheerd ei
| Mushroom velouté with a foam of foie gras and a poached egg

Gebakje van eend

( € +2 menu ) 		

					€ 21,50

| Gebakje van gekonfijte eend en truffel
| Pastry of duck confit and truffle

Vlees- en visgerechten | Meat and fish dishes

Belgisch witblauw

								€

24,50

							€

31,50

| Belgisch witblauw
| Belgian white-blue

Ossenhaas Wellington
| Ossenhaas Wellington
| Beef Wellington

Kalfsrack

		

									€ 27,50

| Kalfsrack rosé gebakken met een diversiteit aan worteltjes en een espuma van aardappel
| Veal rack rosé baked with a variety of carrots and an espuma of potato
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Entrecote (350 gr)

( + €12 menu ) 		

				€ 41,50

| Entrecote (350 gr) uit Uruguay met crème van pastinaak, gebakken boschampignons en een saus van Banyuls
| Entrecote (350 gr) from Uruguay with parsnip cream, fried mushrooms and a sauce of Banyuls

Eendenborstfilet 			

						€ 24,50

| Krokant gebakken eendenborstfilet afgewerkt met een crème van mango
| Crispy fried duck breast fillet finished with a cream of mango

Kabeljauwfilet

( + €1 menu )

		

				€ 28,00

| Kabeljauwfilet op vel gebakken met amandelschilfers, beurre Blanc en Noordzeegarnalen
| Cod fillet baked on skins with almond flakes, beurre Blanc and North Sea shrimps

Zeebaars 											€ 24,00
| Gegrilde zeebaars met een mayonaise van zwarte knoflook, tuinboontjes en chips van schorseneren
| Grilled sea bass with a mayonnaise of black garlic, broad beans and chips of salsify

Zalm 											€ 24,00
| Zalm Teriyaki met eiernoedels en gewokte groentjes
| Salmon Teriyaki with egg noodles and stir-fried vegetables

Zeetong (500 gr) 		

( + €12 menu ) 						€

36,50

| Zeetong à la Meuniére (500gr)
| Sole Meunière (500gr)

Supplement

Vlaamse Friet
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| Belgian Fries 			€3,00

Aardappelkroketten | Potato croquettes		

€3,00

Aardappelpuree | Mashed potatoes		

€3,00
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Wildsuggesties | Wild Suggestions

Voorgerechten | Starters

Duo van wildkroketten 								€ 16,50
| Duo van wildkroketten met gebakken boschampignons en een coulis van bosvruchten
| Duo of wild croquettes with baked mushrooms and a coulis of forest fruits

Soep			 									€ 18,50
| Soep van champignons met een crème van ganzenlever afgewerkt met chips van everzwijn
| Mushroom soup with a goose liver cream finished with chips of wild boar

Carpaccio 		

									€ 19,50

| Carpaccio van hert met truffelolie en wildgarnituur
| Deer carpaccio with truffle oil and wild garnish

*Gelieve ons te informeren mocht u een allergie hebben.
If you have an allergy, please inform us.
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Wildsuggesties | Wild Suggestions

Hoofdgerechten | Main courses

Wild ragout

( + €2 menu ) 							€

23,50

| Wild ragout van everzwijn en hert met aardappelkroketjes
| Wild boar and deer ragout with potato croquettes

Filet van wilde eend		

							€

26,00

| Filet van wilde eend geserveerd met een variatie aan kool en jus van zwarte bessen
| Fillet of wild duck served with a variety of cabbage and blackcurrant gravy

Hertenfilet

									€ 31,50

| Hertenfilet getrancheerd op grootmoederswijze, pastinaak crème en gekarameliseerde witloof
| Deer fillet cut grandmother’s style, parsnip cream and caramelised chicory

9

9

www.hotel-mechelen.be

