open alle dagen van 17u30 – 21u30
donderdag rustdag
uitgezonderd feestdagen

VAN HARTE WELKOM
Om lange wachttijden te vermijden
en de kwaliteit te kunnen
blijven garanderen vragen wij u:

om vanaf 5 personen
te kiezen uit maximum
4 hoofdgerechten per gang per tafel.
Bent u allergisch voor bepaalde ingrediënten,
gelieve dit te melden.
1 rekening per tafel
Dank u.

#meet #eat #enjoy #experience #hetmagazijnbilzen
follow us

Gezocht in hartje Bilzen?

Feestzaal
Hiervoor stellen we je graag 2 sfeervolle ruimtes voor, ideaal voor uw feest met een
diner aan tafel, een hapjesfestijn of een walking dinner.
Feestzaal Het Magazijn op de eerste verdieping van het restaurant is een stijlvol ingerichte zaal.
De setting is mooi, ruim en steeds stijlvol ingekleed. Een ideale plek in de stad voor een
onvergeteljik feest.
Onze feestzaal staat ter jullie beschikking voor groepen vanaf 30 volwassen personen.
Wil je graag een intiemer feest geven met een kleiner aantal personen, voorzien wij graag
een gezellig plekje in het restaurant.
Profiteer van de uitstekende restaurantkeuken en vriendelijke bediening van team Het Magazijn bij
uw feestgelegenheid. Met de puntjes op de ‘i’ van service en met menu’s
zoals je steeds gewend bent van Het Magazijn.
Je vindt al onze formules terug op onze website: www.hetmagazijn.be

Feestelijke specials
Valentijn, Kerstmis, Pasen … Het Magazijn is graag deelgenoot van alle kleine én
grote gelegenheden waarbij er traditioneel aan tafel geschoven wordt. Samen met vrienden,
familie en collega’s natuurlijk. Want hier krijgen ook gezelligheid en lekker eten
altijd een ereplaats.
Onze speciale thema-events kleuren elke feestdag culinair in. Zo kan je bij Het Magazijn smaakvol
genieten van een uitgebreid paasmenu, een romantisch valentijnsdiner, een kerstmenu, etc.
om duimen en vingers bij af te likken.
Het volgende event vindt u achteraan in deze map.

Seizoentoppersmenu
3- of 4 gangenmenu, per tafel geserveerd
VOORGERECHT

Trio van wild: terrine van ree / mousse van eendenlever / wildkroket met veenbessen /
vijgenconfituur en kletzenbrood
of
Tataki van tonijn: sesamkorst / komkommer / avocadocrème
of
Carpaccio van hert / crème van boschampignons / enoki / zachte rode biet
TUSSENGERECHT (bij 4-gangen)

Risotto boschampignons / gegrilde gamba / Nouilly Prat / parmezaan
HOOFDGERECHT

Hertenfilet Grand-Veneur / knolselderpuree / peertje veenbessen /
witloof / gratin van aardappel en eekhoorntjesbrood
of
Zeebaarsfilet uit de oven / Chinese kool / Shii-Take / kalfsjus / bloemkoolgratin
of
Kalfsentrecote / zalfje knolselder / roergebakken groentjes / kalfsjus / aardappelgratin met rozemarijn
DESSERT

Chocoladebiscuit / coulis van mandarijn / mousse van speculaas /
hazelnootcremeux / speculaascrunch
of
Dame blanche klassiek
of
Plankje kaas ( supplement + € 5 )
Vier topkazen / noten /chutney / crème balsamico
Menu 3 -gangen : 49 // Menu 4 -gangen : 59
WIJNARRANGEMENT
Vernaccia di San Gimignano / Tenuta Le Calcinaie / 2021 / Toscana / 100% Vernaccia
Château Brulesécaille Bordeaux - Côtes de Bourg / 2021 / Bordeaux / Sauvignon blanc elevage barrique
Rioja Reserva Bodegas Vivanco / 2015 / Spanje / 90% Tempranillo, 10% Graciano
Maury Domaine Serre Romani / zoet / rood / 2020 / Frankrijk - Roussillon / 100% Grenache noir

3-gangen : 21 // 4-gangen : 24

Kreeftmenu
3-gangen 58

Kroketje van kreeft
gefruite peterselie / cocktailsaus / citroen
Kreeftenroomsoep / toast /rouille / kaas
1/2 kreeft
Lookboter
OF
Thermidor (zachte mosterdsaus gegratineerd )
/ linguini

WIJNTIP kreeft
Custoza 2021 - Monte del Fra, Veneto, Italië
Cortese, Garganega, Trebbianello,
Trebbiano Toscano.
Mooie, strogele kleur met groenachtige reflecties.
Intens, aromatische neus gedomineerd door
kruiden, munt, citrus,
tropische waterpeer en appel. Zeer fruitige
smaak, lekker rond en rijk met een perfect
gebalanceerde zuurtegraad.
Eentje om te ontdekken!
7

23

36

Tapas to share
Artisanale kroketjes huisbereid
zonder saus, pure smaak

6 minikroketjes bospaddestoel 16
6 minikroketjes tomaat-mozzarella 15
6 minikroketjes grijze garnaal 17
°

Antipasto Italiano Misto / 2p, 29
Prosciutto Toscano - Finocchiona Salami - Coppa di Parma - Pecorino kaas olijven - raketsla - artisjok
°

6 Crunchy sushi / warme bereiding 15
limoenmayo
°

Calamares, 15
Inktvisringen / verse tartaar / citroen

Oesters

CREUSES (herkomst seizoengebonden )

3

stuks
natuur / gepileerd ijs
warm gegratineerd / champagnesaus

14
16

6
21
23

9 12
29 36
31 38

WIJNTIP oesters

Skok Pinot Grigio 2021, Friuli, Italië
Een zinderende neus van nootjes, beboterde toast,
abrikoos en perzik. Mediumbody. Soepel en elegant
in de mond en met een licht zalmrose kleur.
Een charmeur!
7

23

36

Voorgerechten
Tataki tonijn
VG 21, HG 26
Sesamkorst/ komkommer / avocadocrème
°
Trio van wild 21
Terrine van ree / mousse van eendenlever /
wildkroket met veenbessen /vijgenconfituur /
kletzenbrood
°
Bloedworst
VG 21, HG 28
Appelspijs / kaneel / Calvadossaus
°
Carpaccio van hert
VG 20, HG 26
Crème van boschampignons /
enoki / zachte rode biet
°
Wildkroketjes - huisbereid
1 stuk, 12.5 / 2 stuks, 19
Veenbessen / wilde veenbessenconfituur /
gefruite peterselie
°
Carpaccio rundvlees klassiek
VG 19, HG 25
Olijfolie / balsamico / rucola / parmezaan
°
Carpaccio rundvlees truffel
VG 20, HG 26
Truffelcrème / rucola / parmezaan

Huisgemaakte kreeftenroomsoep 14
Toastjes / rouille / kaas
°

Garnaalkroket – huisbereid
Gefruite peterselie / citroen / cocktailsaus
1 stuk, 12.5 / 2 stuks, 19
°

Truffelkaaskroket – huisbereid
Gefruite peterselie / citroen / truffelcrème
1 stuk, 11 / 2 stuks, 18
°
KREEFTENKROKET - HUISBEREID
Gefruite peterselie / citroen / cocktailsaus

1 stuk, 12.5

/

2 stuks, 19

°
Scampi lookboter
VG (5 st) 21, HG (8 st) 26
'Black Tiger' zeewater scampi / gebakken
champignons / look
°

Scampi Thermidor
VG (5 st) 22, HG (8 st) 28
Zeewaterscampi ‘Black Tiger’ / spinazie /
zachte mosterdsaus gegratineerd

wild - hoofdgerechten
Hertenfilet Grand-Veneur 39
knolselderpuree / peertje veenbessen / witloof / amandelkroketjes
°

Fazant brabançonne 38
witloofroomsaus / peertje veenbessen / witloof / amandelkroketjes
°

hazenrug 38
wildjus met groene peper / knolselderpuree / peertje veenbessen / witloof / amandelkroketjes

Vlees - hoofdgerechten
HAMMETJE 'BREYDEL' 30
Savooistoemp / Thierentynmosterd
kalfsentrecote 30
Zalfje knolselder / roergebakken groentjes / kalfsjus
°

Filet pur ‘Black Angus’ 32
Ierland / sla mixte
°

Filet pur ‘Black Angus Rossini’ 39
Ierland / schijf gebakken ganzenlever / porto-truffelsaus / sla mixte
°

Filet pur ‘Black Angus Italiaans’ 37
Ierland / inclusief lintpasta / verse tomatensaus / parmezaan
°

Steak tartaar à la minute (americain ) 29
Volledig bereid / sla mixte
°

Schotse Ribeye 'Black Angus' Magazijn 35
Truffelcrème / raketsla / parmezaan / gefruite trostomaatjes
°

Souvlaki 28
3 stuks / Griekse salade / tzatziki / tarama / fetakaas
BIJGERECHTEN HOOFDGERECHTEN

SAUZEN 4

AARDAPPELBEREIDING 4

EXTRA’S 5

handgeklopte béarnaise,
peperroom,
champignonroom,
porto-truffelsaus
natuursaus

verse frieten,
kroketten,
pasta aglio & olio,
aardappelpuree,
aardappelgratin rozemarijn
gebakken Ratte-aardappeltjes

grote salade,
gebakken champignons,
mix warme
seizoensgroenten

550 gr

Kreeft

1/2 € 31 - 1/1 € 49

Kreeft Thermidor
Zachte mosterdsaus / gegratineerd / lintpasta
°

Kreeft aglio & olio
Kreeft uit de oven / lookboter / kerstomaat /
basilicum / lintpasta

WIJNTIP kreeft
Custoza 2021 - Monte del Fra, Veneto, Italië
Cortese, Garganega, Trebbianello,Trebbiano Toscano.
Mooie, strogele kleur met groenachtige reflecties.
Intens, aromatische neus gedomineerd door kruiden, munt, citrus,
tropische waterpeer en appel.
Zeer fruitige smaak, lekker rond en rijk met een perfect gebalanceerde zuurtegraad.
Eentje om te ontdekken!
7

23

36

Vis - hoofdgerechten
ZEETONG 'MEUNIÈRE' 39
gebakken in hoeveboter / sla mixte / citroen
°
ZEEBAARSFILET UIT DE OVEN 34
Chinese kool / Shii-Take / kalfsjus
°
GEGRILDE GAMBA'S 33
risotto boschampignons / Nouilly Prat / parmezaan
°
KABELJAUWHAASJE 30
witte wijnsaus / grijze garnalen / bieslook
°
PIRAMIDE 33
Tongfilets / gerookte zalm / bladspinazie / aardappelpuree /
bieslooksaus / trostomaat

Pasta's
tris van pasta
geserveerd per 2 personen, 29 PP

- Linguini carbonara
- Ravioli eekhoorntjesbrood zachte truffelsaus
- Penne scampi getomateerde vissaus
°

Pasta Magazijn – Chef’s favorite 39
Linguini / ½ Canadese kreeft / gamba’s / scampi /
basilicumcoulis / parmezaan
°

Ravioli eekhoorntjesbrood 26
zachte truffelsaus / parmezaan / rucola
°

Canneloni 24
Ricotta / spinazie / verse tomatensaus /
basilicum / parmezaan
°
Scampi 'BLACK TIGER' 28
penne / getomateerde vissaus / kerstomaat

Salades
Caesar 24
Hoevekip / ei / broodcroutons /
parmezaan / anchoïde
°
Beef 30
Ierse filet pur 230 gr / rucola / zongedroogde
tomaatjes /truffelcrème / parmezaan
°
Niçoise 27
Gegrilde rode tonijn / ansjovis / olijven /
parmezaan / fijne boontjes / anchoïde
°
zonder spek
Geitenkaas 24
Rucola / spek / pijnboompitten /
walnoten / appel / balsamicosiroop

KIDS
TOT 12 JAAR
Gestoomde vis 19
broccolipuree / vissaus
°

2 Fricandelles 11
lange hamburger / mayo / ketchup
°

GEHAKTBALLETJES IN TOMATENSAUS 16
°

Kipfilet 17
appelmoes / mayo / ketchup
SUPPLEMENT FRIETJES / PUREE / KROKET 4
°

Kinderijsje met chocoladesaus 6

feestelijke specials

kerstavond zaterdag 24 december
Kerstdag zondag 25 december
valentijn dinsdag 14 februari 2023
pasen 9 april 2023
moederdag 14 mei 2023
OPEN OP donderdag O.H. Hemelvaart 18 mei 2023

