
FOOD
 TAPAS                                                                                        
Bordje kaas met Tierenteynmosterd   6,00 €
Bobby’s chickenwings    9,00 €
Huisbereide loempia’s   9,00 €
Zuiders bordje   10,00 €
Italiaanse ham, olijven, zongedroogde tomaten, bruschetta, paprika-tapenade
Tapasplank (2/3 personen)   20,00 €

 VOORGERECHTEN
Soep van de week    7,00 €
Orvalkroket (2 stuks)   14,00 €
Salade van grijze noordzeegarnalen met tomaat en bieslook 19,00 €
Carpaccio cervena   17,00 €
Gegratineerde langoustines met look en roomsaus  17,00 €

 SALADES
Salade geitenkaas (met/zonder spek)   19,00 €
Salade Niçoise met verse tonijn   22,00 €
Salade kip & parmezaan   20,00 €
Geplukte kip, asperges, croutons, zongedroogde tomaten, gepocheerd ei
Salade citrus & halloumi   19,00 €
Veldsla, citrus, pijnboompitten, tomaat, komkommer

Deze gerechten worden geserveerd met brood, frieten of kroketten

 HOOFDGERECHTEN
Vol-au-vent   20,00 €
Burger De Abt    20,00 €
Huisspecialiteit Stoverij (van kip) Orval   20,00 €
Halve kip  met verse appelmoes  en saus naar keuze  22,00 €
Vegetarische lasagne   19,00 €
Huisspecialiteit Aziatische wok kip en scampi / veggie  21,00 € / 19,00 €
Penne Arrabiata spek & chorizo / veggie    19,00 € / 17,00 €
Tomaat garnaal   24,00 € 
Steak tonijn met groentengarnituur   25,00 €
Chateaubriand   25,00 €
Ossenhaas met mosterd-portosaus, asperges en frietjes van zoete aardappel 30,00 €

Frietjes kunnen vervangen worden door brood, rijst, kroketten of aardappel in de schil

Sauzen: pepersaus, archiduc, béarnaise
  



FOOD
 ORVALMENU    39,00 € 

Orvalkroket (2 stuks)
Stoverij Orval
Sabayon Orval of Dame Blanche

 LUNCHMENU  (enkel ‘s middags)   17,00 €  

 KIDS

Kippenboutjes met frietjes en appelmoes   12,00 € 
Vol-au-vent met frietjes   12,00 € 
Kippensaté   12,00 €

 DESSERT

Kinderijsje   5,00 €
Dame Blanche     7,00 €
Sabayon Orval   9,00 € 
Trio van sorbet met verse munt en fruit   10,00 €  
Panna cotta   8,00 €                

VEGETARISCH VEGAN GLUTENVRIJ
Soep van de week
Orvalkroket
Salade geitenkaas
Salade citrus & halloumi
Lasagne
Aziatische wok
Penne Arrabiata

Aziatische wok
Salade citrus

Bobby’s chickenwings
Soep van de week
Carpaccio cervena
Salade van grijze noordzeegarnalen met tomaat 
en bieslook
Halve kip  met verse appelmoes  
Aziatische wok
Penne Arrabiata (met glutenvrije pasta)
Tomaat-garnaal  
Steak tonijn met groentengarnituur  
Ossenhaas met mosterd-portosaus, asperges en 
frietjes van zoete aardappel

           De Abt is de ideale locatie voor groepen van 10 tot en met 100 personen.
           De Abt heeft 3 vergaderzalen voor groepen van 10 tot en met 120 personen.

           Voor concrete afspraken: info@deabt.gent of www.deabt.gent


