Voorgerechten
Dagsoep 4.75
Tomatenroomsoep met balletjes 4.80
Vissoep 7.25
Gerookte zalm, frisse kruiden, krokant brood en kruidenkaas 14.50
Carpaccio ‘classic’ met rucola, grana, zoete tomaat en balsamico 15.75
* Zacht gegaard kalfsvlees met tonijnmayo 'vitello tonato' 16.50
Garnaalkroketten met rucola en mini tomaat-garnaal (2st/3st) 15.00/19.00
* Kaaskroketten met rucola, cocktailsaus en parmezaan (2st/3st) 13.00/16.70
Duo v an kaas - en garnaalkroket 14.00
* 4 bereidingen v an grijze garnaal (soepje, kroketje, cocktail, tomaat) dagprijs
Scampi ‘Black tiger’ naar keuze: Link 21 / look room / Thaise w ijze 15.00

Onze welgekende salades
Salade met gebakken spekjes, krokante ui, feta en olijfjes 12.50 / 21.00
* Salade met kip, scampi, v erse ananas en currymangodressing 13.50 / 21.50
Salade met scampi, appelsliertjes, balsamico dressing en rucola 14.00 / 22.00
* Caesar salade met kip, ijsbergsla, croutons en caesar dressing 13.00 / 19.75
Lauwe pastasalade met Oosters gelakte kipreepjes en sjalotchutney 21.50
Rucolasla met gebakken Sint-Jakobsvruchten, sinaas en grijze garnaal 25.00
Salade met I taliaanse kip, mosterddressing en witte kool 13.50 / 19.75
* Veggie salade met verse seizoensgroentjes en olijfolie 11.00 /17.00
Salade Niçoise met verse tonijn, olijven en groene boontjes 24.00
Tomaat gev uld met grijze garnaal & cocktailsaus (1st/2 st) dagprijs
* Salade decadent met kreeft, kingkrab, tonijn, grijze garnalen en scampi 17.50 / 27.50
Bij al onze voorgerechten en salades is brood inbegrepen
Onze salades kunnen aangepast worden voor vegetariërs of allergieën
Supplement frieten 2.50

* = SPECIALITEITEN LINK 21
* = VEGETARISCHE GERECHTEN

VANAF 8 PERS KEUZE BEPERKEN TOT 4 VERSCHILLENDE GERECHTEN PER GANG AUB

Hoofdgerechten
Vis
Scampi ‘Black tiger’ naar keuze: Link 21 / look room / Thaïse w ijze 23.00
Kabeljauwhaasje met pot au feu van seizoensgroentjes en kreeftenjus 27.00
Sliptongen (3st.) gebakken in roomboter, verse tartaar en gemengde sla 24.50
Tonijnsteak op Italiaanse w ijze met gekonfijte groenten en tomaat 28.00
Thaïs stoofpotje met Sint-Jakobsvruchten, kokos en rode curry 31.00
* Vispannetje v an de chef met kreeftensaus en fijne groentjes 27.00
Pasta de luxe met kreeft, kingkrab, grijze garnaal, gamba en Sint-Jakobsvruchten

33.00

Vlees
Tournedos (200 gr of 250 gr) 21.50 /25.00
Ierse zesrib (300 gr) 27.50
Rundsfilet pur (200 gr) 29.50
* Américain à la minute door ons bereid, met frietjes en sla 24.00
Dubbele kipfilet 19.50
Bij al deze hoofdgerechten zijn warme groenten en aardappelgarnituren inbegrepen
Maak je keuze uit:
Verse frieten, kroketten, puree, verse pasta, rösti & rijst
Supplementen
Béarnaise, pepersaus, archiduc, stroganoff, tartaar
Slaatje 3.00
Gebakken groenten 3.00

3,00

Special meat
Filet pur "Rossini' met gebakken ganzenlever, truffel, champignons en bordelaise saus 36.00
Txogitxu, gerijpte Baskische entrecote, Japanese cut (+300g) 36.00
Surf & Turf, ossenhaas / 1/4 kreeft en béarnaise 36.00

geserveerd met witlof- en tomatensla, tartaar, saus en aardappelgarnituur naar keuze

* = SPECIALITEITEN LINK 21

VANAF 8 PERS KEUZE BEPERKEN TOT 4 VERSCHILLENDE GERECHTEN PER GANG AUB

Reis rond de wereld
* Vegetarische pasta met tomaat, I taliaanse kruiden, rucola en grana 17.00
Spaghetti bolognaise 13.00
Spaghetti carbonara met spekjes, parmezaan en room 13.00
* Pasta Link 21 met scampi 24.00
* Pasta met kip, Italiaanse kruiden, groenteslierten en tomaat 21.50
Lasagne bolognaise 13.00
* Vegetarische wok met rijst en kroepoek 14.00
* Taco Mexicano met kip, tomatengroentesaus en zure room 18.00
Chinatow n wok met kip & scampi 23.00
Thaïse wok met verse tonijn 26.00
* Oosters stoofpotje met kip, scampi, rode curry, kokos en citroenblad 23.00

Ambachtelijke pizza Il Ventuno
* Pizza funghi gran lusso (truffel / champignon / ham / rucola) 19.00
Pizza margherita 11.50
* Pizza vegetariana (verse tomaat / basilicum / gegrilde groentjes) 14.00
* Pizza carpaccio 17.50
Pizza pollo haw aï 14.00
Pizza quattro fromagi 17.00
Pizza quattro stagioni 15.00
Pizza ai scampi 18.00
Pizza tonno tataki 16.00
Pizza surf en turf 17.00

Snacks tot 17.00 uur
Clubtoast 'BLT' met bacon, sla, tomaat, ei en caesardressing 11.00
Clubtoast met kip, tomatenpesto, mozzarella en rucola 11.00
Clubtoast met gerookte zalm, kruidenkaas en frisse slamengeling 13.00
* Rundsburger, Baskisch, gerijpt,, "Txogitxu"champignons, ui, truffelmayo en frietjes 21.00
Rundsburger 100%, bladsla, gebakken uit, tomaat, ei en frietjes 19.00
Wrap gerookte zalm, kruidenkaas, groene appel, witte kool en rucola 13.00
Wrap 'v itello tonato' met tonijn, kalfs en zoete tomaat 13.00
Wrap 'carpaccio style' met rucola, balsamico en grana 13.00
Frietjes supplement
2.50
* = SPECIALITEITEN LINK 21
* = V EGETARISCHE GERECHTEN

VANAF 8 PERS KEUZE BEPERKEN TOT 4 VERSCHILLENDE GERECHTEN PER GANG AUB

Desserten
Dame blanche 6.50
Trio v an chocolademousse, rood fruit en speculoos 7.00
Crème brûlée met vanille aan tafel 'gecarameliseerd' 7.50
Salade v an vers fruit 7.00
* Smeltende chococake 'moelleux' en straciatella-ijs 7.50
Sabayon met rode vruchten en vanille-ijs 8.00
Supplement room 0.50
* = SPECIALITEITEN VAN LINK 21

Warme dranken
Thee 2.50
Earl Grey/rozen bottel/linde/kamille/munt/groen
Special thee
Met verse muntblaadjes
Thee ‘Link 21’ 3.50

3.50

Melk
Warme chocolademelk 3.00
Glas melk / cecemel 2.50
Koffie
Espresso/ Mokka 2.30
Cappucino / koffie verkeerd

3.00

Special koffie
Hasseltse koffie (jenever) 7.50
Ierse koffie (Whisky) 7.50
Italiaanse koffie (Amaretto) 7.50
Franse koffie (Grand Marnier/cognac)
Normandische koffie (Calv ados) 7.50

7.50

