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17-01-2023

SHARING IS CARING - TAPAS

Toast met gerookte zalm ‘extra doux’  (8 st.)  19.00

Calamares à la romana met aioli (8 st.)  15.00

Toast met ganzenleverpastei (8 st.)  22.00

Kroketten van Parma ham (6 st.)  19.00

VOORGERECHTEN

Huisgemaakte garnaalkroketten  2 stuks |     22.00

Rundscarpaccio, parmezaan en rucola   21.00

Gerookte Schotse zalm ‘extra doux’ met toast  en garnituur    27.00

Charl’s salade voor fijnproevers    29.00
   (Garnalen - gerookte zalm - zalm in witte wijn - oester - tongreepjes - Sint-Jakobsvrucht)

Aardappel met handgepelde Zeebrugse garnalen, room van bieslook   31.00

Tomaat met handgepelde Zeebrugse garnalen  1 stuk    31.00
 2 stuks 
Huisgemaakte ganzenleverterrine met vijgencompote en gegrild briochebrood   29.00

KREEFT UIT ONS HOMARIUM (max. 500 GR)
 
Kreeft op zijn mooist 65.00

Salade van lauwe kreeft ‘décortiqué’  66.00

Gegrilde kreeft met look, rode kerrie, basmatirijst 68.00

Kreeft geflambeerd met cognac, fijne groentjes en luchtige room, gepersilleerde aardappeltjes  68.00

 Vanaf 8 personen maximum 4 verschillende voor- en hoofdgerechten   



HOOFDGERECHTEN

Gebakken zeetong met frietjes en salade 47.00

Gebakken slibtongetjes, frietjes en salade 36.00

Baars uit de oven, venkel en risotto met tomaat 31.00

Paling in ‘t groen zoals nergens anders                              35.00

Hoevekip met kropsla et frietjes (2 pers)                                                                                               p.p. 28.00

Gebakken of gegrilde filet pur met slaatje, frietjes en saus naar keuze 45.00

Gebakken of gegrilde rib-eye met slaatje, frietjes en saus naar keuze 34.00

Gegrilde côte à l’os met sla, frietjes en saus naar keuze (2 pers)                                                           p.p. 44.00

SAUZEN

Béarnaise - groene peper - champignonroom - hofmeesterboter

 Vanaf 8 personen maximum 4 verschillende voor- en hoofdgerechten   

BUSINESS LUNCH
op woensdag- donderdag-

en vrijdagmiddag 

Voorgerecht
Hoofdgerecht 

Koffie 

met seizoensgebonden ingrediënten

Prijs: 39.50



CHARL’S
Kalvekeetdijk 137 | 8300 Knokke-Heist
T 32 50 60 80 23 | E info@charls.be
BTW BE 0462.144.226
www.charls.be

Openingsuren
Woe-zon: 12.00 tot 14.00 en 18.30 tot 21,30
Maandag en dinsdag gesloten
Open op feestdagen

Een rekening per tafel

Voor allergeneninformatie kunt u zich  
wenden tot het personeel

                   charlswifi

Auberge du Pêcheur - Sint-Martens-Latem | Dîner Privé Catering | Gosset Hotel - Groot-Bijgaarden | Hotel Serwir - Sint-Niklaas  | Charl’s - Knokke


