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starters

Voorgerechten om te delen 
 
• Raclette met ham €14,50
• Plankje met gedroogde ham €14,50
• Nacho’s €14,50

Voorgerechten 
 
• Soep €5,00
• Escargot in kruidenboter €8,00
• Portie raclette €9,00
• Kaaskroketten €7,50
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let’s
m� …

Combinaties 
 

€32,00 pp

Wij raden sterk aan om een combinatie te eten.
Dit is vlees en kaas à volonté voor de hele tafel.

De mogelijkheden

 • Vleesfondue + kaasfondue

 • Vleesfondue + raclette

 • Tatarenhut + kaasfondue

 • Tatarenhut + raclette

Combinatie is enkel mogelijk indien de hele tafel
een combinatie eet en deze dezelfde is!

 

 

Kinderen tot 12 jaar genieten
van speciale tarieven:  zie achteraan
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tataar 
ofvlees

Tatarenhut   
 

€27,00 pp / vanaf 2 personen

Heerlijk grillgerecht waar men het vlees (rund, kip en spek) aan de 
haakjes van het toestel moet hangen om te laten grillen.
Geserveerd met 3 huisgemaakte sausjes, krielaardappelen in de 
schil, huisgebakken brood, saladebar en vleesbouillon.

Vleesfondue  
 

€27,00 pp

• Bourguignonne (rundvlees)
• Mix (runds-, kip-, en varkensvlees)
Deze fondue wordt geserveerd met 5 huisgemaakte sausjes, 
krielaardappelen in de schil, huisgebakken brood en saladebar. 

Bijpassend flesje rode Zwitserse Gamay Mephisto wijn €29,50
 Kinderen tot 12 jaar genieten

van speciale tarieven:  zie achteraan
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kaas
fondue

Kaasfondue is een traditioneel Zwitsers gerecht dat gemaakt wordt met 
3 verschillende kaassoorten (Gruyère, Emmental en M� ot) die zachtjes 
gesmolten worden in een witte wĳ n met een vleugje kirsch en kruiden.
Dit is een eenvoudig maar verrukkelĳ k gerecht. 
 
• Traditionele kaasfondue  €27,00 pp

• Kaasfondue met tomaten  €28,00 pp

• Kaasfondue met boschampignons  €28,00 pp

• Kaasfondue ‘La Vache’ (met spekblokjes)  €28,00 pp

Geserveerd met krielaardappelen in de schil,
huisgebakken brood en saladebar. 

Ons gedroogd vlees en een Zwitserse witte Fendant wijn
zijn heerlijke aanraders bij dit gerecht. 

Salami  €5,00 per 100 gr

Zwarte woudham  €5,00 per 100 gr

Serrano ham  €5,00 per 100 gr

Bunderfleish (grisonvlees)  €9,50 per 100 gr

Bordje gemengd  €9,00 per 100 gr

Bijpassend flesje witte Fendant wijn €25,00 

 (vanaf 2 personen) 

Kinderen tot 12 jaar genieten
van speciale tarieven:  zie achteraan
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raclette

Raclette is een traditioneel Zwitsers gerecht waar men gebruik maakt van 
een verwarmingselement om de harde kaas te doen smelten, waarna de 
kaas laag voor laag wordt afgeschraapt.  
 

€26,50 pp

Geserveerd met krielaardappelen in de schil,
huisgebakken brood en saladebar. 

Ons gedroogd vlees en een Zwitserse witte Johannisberg wijn
zijn heerlijke aanraders bij dit gerecht. 

Salami  €5,00 per 100 gr

Zwarte woudham  €5,00 per 100 gr

Serrano ham  €5,00 per 100 gr

Bunderfleish (grisonvlees)  €9,50 per 100 gr

Bordje gemengd  €9,00 per 100 gr

Bijpassend flesje witte Johannisberg wijn €32,50 
Kinderen tot 12 jaar genieten
van speciale tarieven:  zie achteraan
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bouillonbouillonbouillonbouillonbouillon
fondue in

Fondue Chinoise Suisse
 

€27,00 pp / vanaf 2 personen

Dun gesneden rund- en/of gevogeltevlees dat men rond de
fonduevork draait en dan laat koken in een kruidige vleesbouillon.
Geserveerd met 3 huisgemaakte sausjes, krielaardappelen in de 
schil, huisgebakken brood en saladebar.  

 

Visfondue  
 

€27,00 pp / vanaf 2 personen

Een combinatie van 4 soorten vis en een scampi die men kookt in 
een visbouillon. Met 3 huisgemaakte sausjes, krielaardappelen in de 
schil, huisgebakken brood en saladebar.
 

Kinderen tot 12 jaar genieten
van speciale tarieven:  zie achteraan
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choc &
cheese

Chocoladefondue (Shoggifondue)

 

€14,50 per bord

Een bord met vers fruit die men in gesmolten chocolade dompelt. 

Kaasplankje
 

€17,50 per bord

Schotel met verschillende kazen, druiven, noten en brood.

Bijpassend glaasje porto passadouro Ruby reserva  €6,50 
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desserts

Nagerechten
 
Apfelstrudel met ijs en slagroom   €7,00
(bereidingstijd +/- 20 minuten) 

Café glacé      €6,50
(vanille ijs met karamelsaus, nootjes
en een kleine koffie en slagroom) 

Dame blanche     €6,50 
(vanille ijs met chocoladesaus en slagroom) 

Sorbet       €6,00
(vraag naar de verschillende smaken) 

Vacky       €4,00 
(kinderijsje) 
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drinks

Digustieven
 
Appenzeller       €5,00
Appelcorn       €3,50
Boswandeling      €3,50
Gletsjerijs       €3,00
Disaronno       €6,00
Baileys       €6,00
Cognac Hennessy      €7,50

Eau de vie
 
Kirsch       €7,50
Poire Williams     €7,50 
Abricot      €7,50
Prunea      €7,50

Vraag ook naar onze whisky’s. 
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little
rules…

Wij serveren 1 rekening per tafel; 
Kinderen tot 12 jaar genieten van een speciaal tarief 

Jonger dan 4 jaar: gratis

5 jaar: €3,00 6 jaar: €6,00 7 jaar:€9,00

8 jaar: €12,00 9 jaar: €15,00 10 jaar:€18,00

11 jaar: €21,00 12 jaar: €24,00

Groepen vanaf 10 personen vraag naar de all-in formules.

Like ons op Facebook
www.facebook.com/LaVacheQuiSuisse

 
Allergisch voor een ingrediënt?
Laat het ons even weten dan bekijken wij
welke gerechten geschikt zijn voor u. 
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Diesterstraat 26, 3500 Hasselt • T. 011-23 15 05
WWW.LAVACHEQUISUISSE.BE
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