
Restaurant “Triangel”  
Koude Voorgerechten 

 
 
Vistrio a la chefkok            € 12,95 

Toast paling       € 12,95 

Toast zalm       € 12,95 

Meloen met Ardennerham *           € 10,95 

Carpaccio ossenhaas             € 11,95 

Garnalencocktail      € 13,95 

Mandje luxe brood                                        €  4,75      
Geserveerd met kruidenboter,tapenade en aioli         
 

 

Soepen 
Champignonsoep      €   6,25 

Tomatensoep              €   6,25 

Uiensoep        €   6,75 

Vissoep                                                          €   7,75 

 
* Indien voorradig 



Restaurant “Triangel”  
Warme Voorgerechten 

 
 

Scampi’s in knoflooksaus           € 12,95 

Inktvisringen in kerriesaus                  € 11,50 

Escargots       € 12,95 

Garnalenkroketjes                                        € 12,95 

Kaaskroketjes                                                € 11,50 

 

 

Vegetarische Gerechten 

 
Tofu chili        € 18,00 

Tofu paprika en pepertjes           € 18,00 

Tofu uien       € 18,00 

Tofu oestersaus      € 18,00 

 



Restaurant “Triangel”  
Visgerechten 

 
Zeetong in roomboter gebakken          Dagprijs 

Zeetong Picasso      Dagprijs 

Slibtong                            Dagprijs 

Tarbot *        Dagprijs 

Gebakken griet *                                           Dagprijs 

Pangarolletjes gevuld met zalm           

en hollandaisesaus                                        € 21,50 

Kabeljauw met mosterdsaus            € 21,50 

Gebakken mosselen      € 18,25 

Gepocheerde of gebakken rode zalm           € 20,50 

Gebakken of gestoofde paling                      € 23,75 

Gebakken scholfilet gepaneerd                    € 18,25 

 

 
 
 
 
 
                  Alle gerechten worden geserveerd met  

gebakken aardappelen of friet, groente en  
rauwkostsalade 

 
* Indien voorradig 



Restaurant “Triangel”  
Gamba gerechten 

Gamba’s provençaals            € 21,95 
witte wijn, uien, knoflook, gesneden tomaten en gehakte peterselie 

Gamba’s hartig             € 21,95 
uien, spek, paprika en champignons  

Gamba’s à la chef            € 21,95 
uien, kruidenboter en extra knoflook 

Gamba’s thais            € 21,95 
vissaus, bruine basterd suiker, chilipeper, uien, knoflook, koriander  
en droge witte wijn  

Gamba’s pittig             € 21,95 

 
 
 
 
 

Alle gerechten worden geserveerd met  
gebakken aardappelen of friet, groente en  

rauwkostsalade 
 
 

 Pasta gerechten 
 
 

Spaghetti carbonara                                     € 15,75 
Spaghetti bolognese                                      € 15,75   

 
 
 



Restaurant “Triangel”  
Wokgerechten 

 
Pangafilet chili              € 19,50 

Pangafilet paprika en pepertjes                  € 19,50 

Pangafilet uien              € 19,50 

Pangafilet oestersaus              € 19,50 

 

 

 

 Maaltijdsalades  

 
 Salade met carpaccio              € 17,25 

  Salade met gerookte zalm                            € 17,25          

Salade met geitenkaas                                  € 17,25                      

Salade met lauw warme scampi’s                € 17,25 

         Salade met lauw warme biefstuk                 € 17,25 

         Salade met lauw warme kip            € 17,25 

 

Alle salades worden geserveerd met verwenbrood 
 
 



Restaurant “Triangel”  
Steengoed gerechten 

U bereidt zelf het gerecht op een eigen lavasteen 
 

Tournedos 180 gram             € 26,50 

Tournedos 220 gram                                            € 32,50  

Biefstuk 200 gram         € 20,25 

Biefstuk 250 gram                                                € 25,25 

Kipfilet                                                                  € 17,25 

Varkenshaas                                                        € 17,75 

 

 

 
           
Gebakken champignons                                                            € 2,75 

Gebakken uien                                                                           € 2,75 

Stroganoffsaus                                 € 3,50 

Knoflooksaus                                                                             € 3,50 

Pepersaus                                   € 3,50 

Champignonroomsaus                                                              € 3,50 

“Triangel”                                  € 3,95 
champignons, ui, spek en paprika afgeblust met rode port 
 
 
 
 
 
 
 



Restaurant “Triangel”  
Vleesgerechten 

 
Cordon bleu       € 19,00 

Wiener schnitzel      € 17,75 

Stoofpotje van rundvlees           € 18,50 

Surf en turf                                                   € 30,75        
tournedos met  gamba’s geserveerd met warme knoflooksaus 
Spare ribs       € 19,95 

  

 
           
Gebakken champignons                                                            € 2,75 

Gebakken uien                                                                           € 2,75 

Stroganoffsaus                                 € 3,50 

Knoflooksaus                                                                             € 3,50 

Pepersaus                                   € 3,50 

Champignonroomsaus                                                              € 3,50 

“Triangel”                                  € 3,95 
champignons, ui, spek en paprika afgeblust met rode port 
 
 

 
 
 
 

Alle gerechten worden geserveerd met  
gebakken aardappelen of friet, groente en  

rauwkostsalade 



Restaurant “Triangel”  
Wokgerechten 

 
 

Rundvlees chili      € 21,75 

Rundvlees paprika en pepertjes             € 21,75 

Rundvlees uien       € 21,75 

Rundvlees oestersaus             € 21,75 

 

 

 

Kip chili                 € 18,25 

Kip paprika en pepertjes           € 18,25 

Kip uien                € 18,25 

Kip oestersaus       € 18,25 

 

 

 

 
Alle gerechten worden geserveerd met  

gebakken aardappelen of friet, groente en  
rauwkostsalade 

 



Restaurant “Triangel”  
voor kleuters en peuters 

 
Tomatensoepje 

 
*** 

 
Friet 

met frikandel 
of 

kroket 
of 

 kipnuggets 
 
 

*** 
 

Kinderijsje 
                                                                                        € 11,50 

 
 

Voor kinderen serveren wij ook 
Kinderpannenkoek                                                   €  8,00 
Poffertjes                                                                         €  8,00 
Kipfilet met friet                            € 10,95 
Biefstukje met friet                                                         € 13,95 
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