
ONZE  GERECHTEN 
 

STARTERS  of SNACKS 

Slaatje met grijze garnalen en verse tartare     16,50 € 

Carpaccio van verse coquilles St. Jacques, citroenolie & dille  19,00 € 

Toast brie, walnoot, thijm & agave     16,00 € 

Toast kruidenkaas & gerookte zalm     16,50 € 

Kruidige toast met Cocagne sardines en tartaredressing   14,00 € 

Gebakken haloumi kaas met een tomatenslaatje    15,00 € 

Slaatje met linzen en kikkererwten, thijm, munt en feta   15,00 € 

 

Voorgerechtjes  worden met brood geserveerd 

 

 

HOOFDGERECHTEN  

VLEES  & KIP 

 

Tagliata 

Top kwaliteit rundshaas bleu of saignant gebakken, gesliced,  

olijfolie, slaatje en parmesan       32,00 € 

 

Entrecôte op Tilia wijze (voor 2 pers.) 

Sappig rundsvlees ( 500 gr.) met een pittige champignonsaus,  64,00 € 

slaatje en gebakken krieltjes in de schil 

 

Lamskoteletjes 

met lookboter, een pinch verse munt & een witlofslaatjje  29,00 € 

 

 



 

Kotelet Blackwell 

Varkenskotelet met blackwellsaus     24,00 € 

 

Oosters kipstoofpotje 

Pittige stoverij : kipstukjes met wortelen, gember, koriander 

look, tomaat en bosuitjes      26,50 € 

 

Nordic Balls  

Gehaktballetjes met salie en dragon, geroosterde paprika- 

tomatensaus        26,50 € 

 

 

 

 

VIS, SCHAAL & SCHELP 

 

Waterzooi van kabeljauw, zalm en mosseltjes    33,00 € 

 

Wolf uit de zee met champignons & dragonsaus   32,00 € 

(Gebakken zeewolffilet) 

 

Gamba’s (6) gebakken met olijfolie en citroen & verse tartare,  27,50 € 

slaatje erbij 

 

 

 

 

 

 



PASTA 

 

Linguine met paddestoelen en een truffelroomsaus   24,00 € 

 

Linguine met kip in een curryroomsaus     25,00 € 

 

Pasta met cherry- en zongedroogde tomaatjes, parmesan  20,00 € 

& basilicum (vegetarisch) 

 

Linguine met gerookte zalm en een kruidige kaassaus   26,50 € 

 

 

 

Bijgerechten inclusief bij het gerecht : keuze uit : 

Gebakken krieltjes (in de schil gebakken)  

Krieltjes gebakken extra pikant (chili) 

Groentenpuree 

Rijst 

Pasta 

Brood 

 

 

KIDS  

Frietjes (airfryer) met gehaktballetjes, mayo/ketchup   13,50 € 

Kipstukjes met gebakken appeltjes en frietjes    13,50 € 

Spaghetti met tomaatjes en gemalen kaas    11,00 € 

Hot dog met ketchup of mosterd                     6,00 € 

 

Frietjes airfryer apart per portie extra       2,50 € 

Mayonaise / ketchup extra        1,00 € 



 

 

DESSERTEN 

Dame blanche          9,00 € 

Coupe Brésilienne        9,00 € 

ijs met warme krieken        9,00 € 

ijs met advocaat        9,00 €  

   

gebak van de dag : informeer : buffet        

     

ijsje kinderlolly         4,50 € 

ijsje met muisjes (kids)        6,50 € 

 

extra : met slagroom                      0,50 € 

 

 

SUGGESTIES  

Wij bieden U op regelmatige tijdstippen suggestie-gerechtjes aan.  

 

 

GROEPEN : meer dan 6 personen 

Voor groepen van meer dan 6 personen vragen wij om de keuzes af te 

stemmen met mekaar of te beperken.  Dit voor een vlotte werking in onze 

keuken en om langere wachttijd te vermijden. 

 

 

 

 



RESERVERINGEN  

Voor :  feestjes (tot max 35 pers.), vergaderingen, ontbijt-meetingen, koffietafels, recepties, lunch 

voor groepen, enz. kunnen op maat worden gereserveerd.  Dit is mogelijk tijdens de week van 

maandag tot en met zaterdag, overdag tot 16 uur. 

Informeer ernaar. 

 

ALLERGIEEN 

Een lijst van ingrediënten in onze gerechten is in onze bistro beschikbaar. 

Informeer ons vooraf indien U intoleranties heeft. 

 

 

CADEAUBON 

Het ideale geschenk.  Te koop aan onze receptie.  Mooie verpakking. 

 

 

ONS ADRES, TELEFOON & EMAIL 

Peperstraat 11 te 2470  RETIE 

0032  014 97 02 20 

info@hotelvillatilia.be 

 

ONZE OPENINGSUREN BISTRO : 

Maandag : van 16 tot 21 uur 

Vrijdag : van 16 tot 22 uur 

Zaterdag:  van 16 tot 22 uur 

Zondag : van 12 tot 21 uur doorlopend,.. 

 

Dinsdag, Woensdag, Donderdag : alleen op reservatie voor groepen, feestjes, recepties, 

vergaderingen, koffietafels en hotelgasten,….  

Onze openingsuren kunnen uitlopen….. 

Deze openingsuren gelden deze winter/lente tot 15 mei 2023.  Daarna zullen onze openingsuren 

worden uitgebreid naar lunch enz. / terras !!!  Wij houden U op de hoogte. 

mailto:info@hotelvillatilia.be


 

 

 

 

 

 

 


