Koningsplein 3
1000 Brussel
Restaurant van dinsdag tot zaterdag
van 12u tot 14u30 en van 19u tot 22u

W W W. A R T- C L U B . B E

CECI
N ’E S T
PA S
LE
S EA
GRILL
Art Club biedt een verschillend
concept aan:
een wereldmenu geïnspireerd door
de talrijke reizen van de chef en
gebaseerd op het sharen
De gerechten worden zoals tapas bediend
Al onze gerechten zijn huisgemaakt,

en zijn om te delen (of niet...).

met verse en premium producten.

De hapjes, de koude en warme voorgerech-

Sommige bereidingen kunnen allergenen bevatten

ten worden geleidelijk aan en op

Gelieve ons te informeren in geval van allergieën
of voedselbeperkingen.

willekeurige wijze gebracht.
Aarzel niet om ons personeel te raadplegen
m.b.t. tot het aantal te bestellen gerechten.

ALS

ALS

(OM TE DELEN)

(OM TE DELEN)

APÉRIT IEF

VERVOLG

S a rdines « Ra món Fra nco » 1 6 -1 8 st		

15€

Ventrèche va n tonijn « Ra món fra nco »		

18€

Ventrèche va n zalm « la bel rouge »

18€

zoals fish stick s (volgens beschikbaa rheid)
G efritu urde c ala ma res , shichimi 				
Ed a ma m e, fleur de sel

Zeetong van onze kust, hazelnootboter mousseline

42 €

Zeebaars in de oven geroosterd,

76 €

vierge saus met cantharellen, artisjok (+-800 g)
Américain van rode tonijn « zoals in de Sea Grill »

38€

aan tafel bereid
13 €
6€

ALS

Kwartel op de Robata, harissa, honing, Ras-el-hanout

26 €

Lamshals zätär aka, aubergine

34€

Black Angus entrecôte op de Robata (300 g),

48€

met saké geflambeerd, chimichurri shiso, yuzu, chili

VOORGERECHT

Varkensvlees uit Mont Cantal, Teriyaki, op de Robata

(OM TE DELEN)

32 €

KO U D
H a machi in f u sie, sa ké, miso

23€

C a rpaccio va n kna pperige dr y aged rund ,

25€

“ H a rr y ’s ba r ”
S ashimi va n zeebaa rs , oester ma ki , kaviaa r,

35 €

Brood met échiré boter

kom kom m er, ei pa reltjes

					

4€

WA R M
Avocado, crispy rice, mayonnaise, shichimi

13 €

Groenten tempura, daichi, daïkon, gember

16€

BIJGERECHT EN

Aubergine, miso, sesam, nori

13 €

Frietjes « als geen a nderen »

6€

Aubergine, miso, sesam bonito

15€

Avoc ado, mirin , soja

8€

Tonijn, crispy rice, chili mayonnaise, shiso (4 st)

19€

Sucrine op de Robata gegrild

8€

Hamachi, crispy rice, chili mayonnaise,

19€

K rielaa rd a ppelen geplet en kna pperig ,

8€

avocado, komkommer (4 st)

sesa m , look

Gyros soft shell crab, tzatziki (2 st)

32 €

Ventrèche van zalm « label rouge »

18€
ALS

zoals fish sticks
Gefrituurde calamares, shichimi

13 €

Mini burger van kabeljauw, oesterbearnaise (2 st)

24 €

Mini burger « surf and turf »,

26 €

kalfszwezerik, kreeftenbearnaise (2 st)
Knapperige gelakte eend, Hoisin, meloen,

27€

watermeloen, granaatappel
Knapperige tofu, Hoisin, meloen, granaatappel,

(OM TE DELEN OF NIET)

Da m e bla nche

14 €

Île flottante, gekruide anglaise, caramel

12 €

S noepjes va n a na nas m et kruiden , avoc ado,

14 €

ma ngo sorbet
19€

shiso, combava
Wagyu beef, crispy rice, chili mayonnaise,

AFSLUIT ER

Zwa r te kersen va n Périgord , sa m ba ,

14 €

a ma ndelm elkijs
22€

gefruit look, sesam (4 st)

Aa rdbeien , m et Pastis gefla m beerd , Tim ut
peper, pa n nekoek , yoghur t ijs

Dumpling chinese kool, ponzu, edamame

16€

Dumpling van eend en foie gras, ponzu,

22€

gerookte paling (4 st)
Bao brood op de Robata, varkenslende, Hoisin (2st)

19€

Spare ribs, plum saus

17€

Vegeta risch

14 €

