Wij bieden u, naargelang het seizoen, suggesties aan. Indien wij u de vooropgestelde kwaliteitsnormen niet kunnen
garanderen, dan kan het gebeuren dat een gerecht tijdelijk niet beschikbaar is.
Suivant les conditions du marché, nous vous offrons des suggestions. Afin de garantir notre qualité habituelle, nous
ne pouvons pas vous assurer que chaque suggestion soit disponible.

Suggesties - Suggestions
HG


Huisbereide Foie Gras met vijgencompote (voorgerecht)
Foie gras maison aux compote de figues (hors-d’œuvre)

21.60€



Fazant in de room met veenbesjes en huisgemaakte appelmoes (2 pers.)
Faisan à la crème avec airelles et compôte des pommes (2 pers.)

48.40€



Fazant met Rôti saus / Faisan avec Rôti sauce (2 pers.)

48.40€



Fazant Brabançonne / Faisan Brabançonne (2 pers.)

49.80€



Civet van de haas met veenbesjes / civet de lièvre avec airelles

21.50€



Hazerug, peper / Râble de lièvre, poivrade (2 pers.)

44.00€



Hazerug, room / Râble de lièvre, crème (2 pers.)

44.80€



Vis van de dag
Poisson du jour

dagprijs
prix du jour



Ijs met huisgemaakte advocaat – Crème glace avec l’avocat maison

12.90€

Wist je dat.…..


….de Siphon moestuinen verhuurt voor mensen met groene vingers.
Inlichtingen aan de bar of per email bij info@siphon.be .



….De Cassandra-Stout van Siphon-Brewing verkozen werd tot “Best Belgian Stout” op de
WORLD BEER AWARDS 2017 te London. Deze Stout kan je bij ons proeven op vat en/of op
fles, en desgewenst meenemen (6-pack) voor een bierliefhebber thuis. Trots op onze HuisBrouwers, Bréandan en Franklin ! Proficiat !



….Onze andere bieren (De Blinker saison 5%, de Damme-Nation IPA 6.5% en de Tronk 6.5%)
natuurlijk ook verkrijgbaar zijn voor consumptie ter plaatse of om thuis te degusteren. Misschien
als origineel cadeau samen met een Siphon-glas of T-shirt? Meer info vindt u achteraan in de
menukaart.
Verwen iemand met een gezellig etentje in de Siphon, vraag naar een cadeaubon
Faites profiter vos amis d’un bon repas au Siphon, demandez votre bon cadeau

