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Burgers
Black Angus halsvlees van runderen die 
minimaal 9 maanden per jaar buiten 
lopen. Dat proef je. 

The Original Real Gent lemen Burger 
brioche bun, old adam cheese, sla, 
tomaat, gebakken uit, mayonaise, ketchup 

El Mexicano brioche bun, cheddar, sla, 
tomaat, gebakken ui, jalapeños, tortilla 
chips, guacamole, mayonaise, chili saus 

The Ital ian kaiser broodje, rucola, 
pijnboompitten, parmesan cheese, 
balsamico, truffel mayonaise, 

The Vegan (V) een burger van de 
vegetarische slager, bijna net zo goed als 
een echte!

Vlees
Alle gerechten op basis van een geheim 
recept. Zo lekker krijg je het  nergens.

Thaise Kippendij Saté bosui, rode peper, 
chili saus 

Spareribs 12-uur gemarineerd, black jack 
saus 

Pulled Pork 18 uur gegaard, american 
bun, ui-ringen, coleslaw, black jack saus 

Picanha Steak peper & zout. do we need 
to say more.

Zuid Amerikaanse Ribeye peper, zout, 
rucola, cherry tomaat 

The Vegan Spies (V) vegetarische saté 

Classics
Ouderwets. Alt ijd lekker.

Bio-Frites handgesneden met saus 

Salade tafel bistro rauwkost salade, 
mediterraanse aardappelsalade, olijven, 
vers stokbrood, kruidenboter, hummus

Vlees plankje  kaas, italiaanse vleesmix 
van parmaham, chorizo, brandt & levi 
worst, olijven

Van Dobben Bit terbal franse mosterd 

Bit tergarnituur mix van klassiekers

Vis
Van Schmidt Zeevis. De beste kwal iteit . 

Zalmmoot wilde noorse zalm, rosemarijn 
en citroen

Kaviaar op een chileense walnoot 

Oesters gillardeau oesters no 3, citroen, 
peper, wodka, tabasco

Zoet igheid
Zoet. Als (h)eerl ijke afsluiter. 

Vanil la Bourbon Ijsmoment je vanille ijs, 
american cookie, verse aardbei  

Hazelnoot  Slagroom Taart  van een 
ambachtelijke bakkerij.

Macaron Trio franse kleurrijke macarons

Oma's Carrot  Cake vierlaags, geglazuurd 

Don Papa 7 Years explosieve filipijnse rum 
met tony chocolonely karamel-zeezout

Drinks
Onmisbaar. Maar zonder zorgen.  

Drankpakket  onbeperkt, premium, bier, 
fris en wijn 

Ontvangst  frizzante of champagne

Hendrick's Gin-Tonic Bar fever-tree tonic

Cocktails lekker, geweldige uitstraling

Extra Services
Event benodigdheden. Geen probleem.

Tenten, statafels, heaters, barren, 
aankleding, handjes, licht- en geluid, DJ of 
andere act. Wij helpen je graag. 



Food met een 
verhaal
Voordat wij onze producten aan jou serveren 
controleren we of ze voldoen aan onze eisen. 
Eisen waarmee we zeker kunnen zijn dat dieren 
een goed leven hebben gehad, de afkomst 
traceerbaar is en het product van de beste 
kwaliteit is. Doordat we zo kritisch zijn hebben al 
onze producten een verhaal. Een verhaal dat we 
je graag vertellen. 

Heren zoals in de 
twent ies 
Als gentleman kan je niet alleen een goed 
gerecht op tafel zetten, maar weet je wat stijl 
inhoudt, hoe je vrouwen behandelt en kan je 
meepraten over actuele zaken. Helaas is dit 
'gentleman-schap' de laatste decenia steeds 
minder geworden. Wij, als real gentlemen, zien 
het als onze taak om de moderne heer terug 
te brengen in de maatschappij. 

Bijdrage aan de 
maatschappij
Één echte heer kijkt verder dan zijn eigen 
vertrouwde cirkeltje. Wij vinden het dan ook 
belangrijk om maatschappelijk bezig te zijn. Zo 
steken we met grote regelmaat de handen uit 
de mouwen voor goede doelen.


