
ONZE BISTRO-GERECHTEN  LUNCH & DINNER 

 

Keuken lunch : open van 12 tot 14 uur /Keuken dinner : open van 17 tot 20.30 uur 

 

APERITIEF 

Aperitiefschotel (2 pers.)      35,00 € 

(grote plank fijne vleeswaren, kazen, noten, olijven,..enz. enz...enz & brood,….) 

 

VOORGERECHTEN  

Gerookte zalm met toast & mieriksworteldressing  16,50 € 

Soep van de dag          7,50 € 

Gamba’s (3 stuks)       15,00 € 

Italiaans bordje (1 pers.)(Ital. ham & kaas, mozarella/tomaat,..) 16,00 € 

Gevulde champignons met gekruid gehakt (3 stuks)  15,00 € 

Garnalencocktail : back to the 60-70’tees !   16,00 € 

Scampi’s (5) in een tomatenlooksaus     15,50 € 

Scampi’s (5) in een zachte curryroomsaus    15,50 € 

Zalm en garnaal (ger.zalm & tom.garnaal)    17,50 € 

Er wordt brood geserveerd bij de voorgerechten  

 

 

 

TOASTEN 

Toast brie        17,50 € 

Toast geitenkaas (Polle Lichtaart)     17,50 € 

Toast champignons      16,50 € 

Toast veggie (roomkaas en tomaat)     13,50 € 

Alle toasten hebben een ‘slaatje on the side’ 

 

 



 

SALADES 

Seizoensalade  (champignons en spekjes)     18,50 € 

Salade scampi & kip      19,50 € 

Salade brie        18,50 € 

Salades  = met gebakken krieltjes  

Vegetarische aardappelsla (linzen, brie,, thym, tomat., noten) 17,00 € 

 

 

PASTA’S 

Pasta all’ arrabbiata ( pikante tomatensaus)   16,50 € 

Pasta kip en scampi (curryroomsaus)    19,50  € 

Pasta pesto met kip (pesto)     18,50 € 

Pasta gerookte zalm (romige kruidenkaassaus)   18,50 € 

Pasta met champignons  (3-kazensaus)    17,50 € 

 

 

VLEES & GEVOGELTE 

Runds tournedos       28,50 € 

Varkenshaasje       25,50 € 

Kalfskotelet        27,50 € 

Lamskoteletjes        28,00 € 

Kip tikka masala & rijst      21,50 € 

Kip in de oven (filet/bacon/tomat.saus/gratin.kaas)  22,50 € 

Hamburger (in bagel)      19,50 € 

Keuze : In deze gerechten zijn een saus, warme groenten en een aardappelgerecht inbegrepen. 

 

 

 



 

Keuze uit warme sauzen : 

Champignonroom 

Peperroom 

Béarnaise 

Blackwell (pickles) 

Provençaals 

Mosterdroomsaus 

 

Keuze uit koude sauzen : 

Mayonnaise 

Curry mayonnaise 

Tartare 

Cocktail 

Aïoli 

Olijfolie/balsamico dressing 

 

Keuze uit aardappelgerechten : 

Krieltjes in de schil gebakken 

Groentepuree 

Puree natuur 

Patatjes pikant : uit de oven 

RIJST ipv aardappeltjes 

 

 

ON DEMAND :    Tilia  PAELLA  

Bestellen van onze Tilia Paella schotel (minstens 5 dagen vooraf) : schotel voor 6 tot 

10 personen. 

Rijst , lamsoor, bladspinazie, look, verse kruiden, bouillon, reuzegamba’s, verse 

zalm, scampi’s, coquilles, mosseltjes, vongole, cherry tomatoes,..enz…  

Overheerlijk supervers gerecht met vis, schaal- en schelpdieren !!! 

Uniek voor een speciale gelegenheid !!   (kan ook take away)   : 42 euro p. persoon. 



 

KAAS 

Kaasschotel (1 pers) & brood     18,00 € 

Toast met brie of geitenkaas     17,50 €   

       

 

Vis, schaal & schelp 

Zalmfilet        26,50 € 

Vispannetje        24,50 € 

Gamba’s à la plancha  (6)     25,50 € 

Scampi’s (9) in tomatenlooksaus     23,50 € 

Scamp’s (9) in een zachte curryroomsaus    23,50 € 

Cold fish  (ger. zalm en tom. garnaal)    23,50 € 

 

Keuze uit aardappelgerecht en een saus inbegrepen (of rijst) 

 

 

DESSERTEN 

Vraag ernaar, dit varieert elke dag. 

 

 

KIDS 

Onze chefs maken een kids-gerecht op maat.  Vraag ernaar ! 

Gerecht  kids         12,50 € 

 

 

SUGGESTIES 

Elke dag zijn er extra seizoen suggesties die wij U aanbieden. 



 

 

Allergie 

Geef aan of U een intolerantie heeft voor o.a. noten en/of  gluten of wanneer U 

bepaalde ingrediënten niet lust. 

 

 

TOO  MUCH 

Wij geven U graag het ‘teveel’ mee in een bakje voor thuis. Vraag ernaar. 

 

 

FEESTJE, LUNCH of DINNER op maat 

Informeer ernaar. Wij voorzien voor U graag een etentje op maat. 

 

 

TAKE  AWAY 

U wil liever niet koken en thuis blijven : kies een gerechtje uit onze kaart en U kan 

deze bij ons als TAKE AWAY bestellen.  Graag minstens 1 dag vooraf. 

Af te halen : in overleg  

014/97.02.20 

Alle dagen TAKE-AWAY 

Aperitiefschotel (26 € voor 2 pers. ) bestellen liefst 1 dag vooraf : 014/97.02.20 

Verse soep (7 € p. pers) 

 

 

 

HOTEL 

Informeer naar onze kamerprijzen en hotelservices. www.hotelvillatilia.be 

 

 

http://www.hotelvillatilia.be/


 

 

 

CADEAUBON 

Te koop aan onze receptie ! 

 

 

 

GROEPEN 

Voor groepen van meer dan 6 personen vragen wij om de keuzes in het aantal 

gerechten te beperken of voorafgaand te bellen zodat we een keuze (menu) op maat 

kunnen voorstellen. Dit om de vlotte werking in de keuken & bediening te kunnen 

garanderen. 

Keuze uit diverse voor-en hoofdgerechten en desserten.  

 

 

 

 

DANK U voor Uw bezoek !!! 

 

Reserveren Bistro : tel.  014 97 02 20 

Online www.hotelvillatilia.be (onder ‘Bistro’) 

 

 

Openingsuren : 

Open van 1 november tot 1 mei : 

Van dinsdag tot en met zaterdag vanaf 11 uur. 

Vanaf 1 mei zullen onze openingsuren/dagen worden uitgebreid. 

http://www.hotelvillatilia.be/

