
Salades
Salade Niçoise*     € 7,95
Beroemde salade uit Nice met tonijn en ansjovis.
Griekse salade*     € 7,95
Gemenge salade met feta en tzatziki.

* Onze salades zijn vegetarisch en 
worden geserveerd met brood

Voorgerechten

Soep van de dag     € 3,95
Kaaskroketten (2st)     € 6,95
Garnaalkroketten (2st)    € 8,95
Scampi's van de Chef    € 9,95
Scampi's in een saus van basilicum en look,
geserveerd met een krokante toast.
Rundercarpaccio     € 8,95
Met rucola en parmezaanschilfers.

Hoofdgerechten

Steak       € 15,95
Malse kogelbiefstuk met Béarnaisesaus,
Champignonsaus, Pepersaus of Satésaus
Spare-Ribs, sauce du chef   € 14,95
Varkensribbetjes met een licht pittige zoetzure saus.
Varkenshaasje     € 13,50
Rosé gebakken met Béarnaisesaus,
Champignonsaus, Pepersaus of Satésaus.
Stoofvlees op vlaamse wijze    € 12,50
Schnitzel XXL      € 12,50
Grote varkensschnitzel met Béarnaisesaus,
Champignonsaus, Pepersaus of Satésaus.
Saté "Au Bon Coeur"     € 12,50
Twee grote pennen sate ajam (kip) 
geserveerd met kroepoek,
atjar tjampoer, seroendeng en satésaus.
"Vis van de dag"    € 11,50 - € 13,50
Kijk op het krijtbord of vraag aan de bediening.
"Vispannetje"      € 12,50
Drie soorten vis geserveerd op wijze van 
een "Bouillabaisse".

Koude sauzen     € 0,50
Mayonnaise, Frietsaus, Ketchup, Curry

Alle hoofdgerechten worden, tenzij anders vermeld,
geserveerd met een slaatje en frieten of kroketten.

Pasta's

Pasta Bolognese     € 9,95
Pasta met huisgemaakte bolognesesaus, 
geserveerd met brood.
Lasagne bolognaise     € 10,50
Geserveerd met brood.

Pizza's

Marghuerita      € 8,00
Tomatensaus, mozzarella.
Funghi       € 8,50
Tomatensaus, mozzarella & champignons.
Hawaï       € 9,00
Tomatensaus, mozzarella, ham & ananas.
Salami       € 8,50
Tomatensaus, mozzarella & salami.
Sunclass Spicy      € 9,95
Tomatensaus, mozzarella, chorizo, tabasco, 
champignons & BBQ saus.
Pizza Kebab      € 9,95
Tomatensaus, mozzarella, kebab, ui, 
paprika & knoflooksaus.
Pizza al Tonno      € 9,95
Tomatensaus, mozzarella, tonijn, ui, 
kappertjes & olijven.

Extra ingredienten (per ingrediënt)   € 1,00

Sunclass Kids ( Tot en met 12 jaar )

Spaghetti bolognaise van het huis*   € 4,50
Chicken Nuggets (5)*     € 4,50
Fishsticks (4 stuks)*     € 4,50
Frikadel*      € 4,50

Geserveerd met frietjes en appelmoes

Nagerechten

Coupe "Bon Coeur"     € 4,50
IJscoupe met drie bolletjes ijs (vanille, 
chocola & cappucino), chocoladesaus, 
slagroom & chocoladesnippers.
Dame Blanche     € 4,50
IJscoupe met drie bolletjes vanilleijs, 
chocoladesaus en slagroom.
Coupe Breselienne     € 4,50
IJscoupe met drie bolletjes vanilleijs, 
caramelsaus,slagroom en breseliennenootjes.
Kinderijsje      € 3,00
Bolletje vanille- en aardbeienijs met ijsspikkels, 
slagroom en een parapluutje.
Moelleux au Chocolat,   € 6,95
caramel beurre salé en rood fruit   
Zacht chocoladecakeje met een kern van 
warme chocolade met een bolletje vanilleijs, 
rode vruchten en een caramelsaus.
"Tiramousseux"     € 6,95
Tiramisu op wijze van de chef...
Grootmoeders appeltaart    € 6,95
Appeltaart op groomoeders wijze 
met slagroom en een bolletje vanilleijs


