
De Vos en de Craen 
DINER 

 
-Voor- 

 
Broodplank          € 5.50 
Brood met kruidenboter, olie en zout.    
 
Carpaccio          € 9.50 
Geserveerd met pijnboompitten, oude kaas,  
truffel-mayonaise, rucola en brood. 
 
Gebakken gamba’s        € 8,50 
Gebakken gamba’s met knoflook en chili, afgeblust  
met witte wijn en brood.  
 
Gevulde portobello        € 7,50 
Portobello gevuld met pompoenstamppot  
geserveerd met uiencompote. 
 
Uiensoep          € 6.50 
Uiensoep met bier en whisky, geserveerd in  
een bierbroodje, gegratineerd met kaas. 
 
Bloemkoolsoep        € 6.00 
Geserveerd met gerookte zalm en brood. 
 
Zalmsalade         € 8,50 
Salade met gerookte zalmsnippers, kappertjes,   
knoflook croutons en brood.  
 
 
  



-Hoofd- 
 
  
Biefstuk          € 17.50 
Biefstuk van diamanthaas met Grand Prestige  
paddenstoelen, friet, groenten van het seizoen  
en uiencompote. 

 
Stoofpot de Craen        € 14.50 
In donker bier gestoofd rundvlees, geserveerd met  
friet en zoetzure groenten. 
      
Coq au Vin         € 18.50 
Kip gestoofd in rode wijn, geserveerd met gestoofde  
groenten en friet. 
 
Fish ’n Chips         € 15.00 
Ouderwets lekkere gebakken vis in Kwaremont  
bierbeslag, met zoetzure salade en ravigotte saus.  
Geserveerd met friet en azijn. 
 
Bierribs          € 16.50 
Gelakte spareribs met zoetzure salade, friet  
en onze Vos saus. 
 
Gamba’s           € 17.50 
Gebakken gamba’s met knoflook, chili en afgeblust 
met witte wijn.  Geserveerd met zoetzure salade,  
brood en kruidenboter of friet. 
 
Groenteschotel uit de oven      € 14.50 
Met groenten van het seizoen, geitenkaas, pompoen                
en pijnboompitten. Geserveerd met een frisse salade               
en friet. 

 
 
 

 
In plaats van friet kun je ook kiezen voor pompoenstamppot met spek. 

Heb je verzoeken / vragen m.b.t. allergieën of dieetwensen? Vraag de bediening naar de 
mogelijkheden! 

 
 
 

-Mosselen- 
 
Overheerlijke mosselen van Zeeuwse bodem.    € 19.50 

Gekookt in: 

• Leffe Bruin 
• Duchesse de Bourgogne 
• Witte wijn of 
• 0,0% met look 

Geserveerd met friet of brood en sausjes (knoflook & cocktail) 



 
-Salades- 

 
 
Zalmsalade         € 13,50 
Salade met gerookte zalmsnippers, kappertjes,   
knoflook croutons en brood.  
 
Carpaccio          € 14.50 
Salade met carpaccio, truffelmayonaise,  
pijnboompitten, oude kaas, rucola en brood 
 

 
-Kleine eters- 

 
 
Klein vosje         € 6.50 
Frietjes, snoeptomaatjes, appelmoes en een  
snack naar keuze. 
 
Junior craen         € 8.50 
Een kleine portie van een gerecht op de kaart  
naar keuze. 
 
 

In plaats van friet kun je ook kiezen voor pompoenstamppot met spek. 
Heb je verzoeken / vragen m.b.t. allergieën of dieetwensen? Vraag de 

bediening naar de mogelijkheden! 
 
 
 
  



-Nagerechten- 
 
Bieramisu          € 6.50 
Tiramisu van witte chocolade, Hoegaarden Rosebier,  
lange vingers, mascarpone en frambozencoulis. 
 
Brownie          € 6.00 
Pure chocolade brownie met liefmansijs en slagroom. 
 
Advocaatje 
Vanille-ijs met advocaat & slagroom.    € 5.00 
 
Kaasplankje  
Met 5 soorten kaas en kletsenbrood.    € 9.50 
 
Beerfloat          € 4.50 
Combinatie van een bol ijs in een bijpassend bier 
Kriek en vanille ijs 
Witbier en citroen sorbet 
Chocolade stout met chocolade ijs 
 
Kinderijsje          € 3.50   
2 bolletjes vanille-ijs met slagroom en sprinkels 


