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R E S T A U R A N T SR E S T A U R A N T S

MENUS VOOR GROEPENMENUS VOOR GROEPEN



Laat de dag beginnen met een onthaal met koffie.

De dienst voor toerisme kan zorgen voor het boeken van uw lunch of diner.

Prijs per persoon voor groep van minimum 15 deelnemers, drank niet inbegrepen. 

Alle deelnemers zijn verplicht hetzelfde menu en dezelfde gerechten te nemen.

Keuze van één, twee of drie gerechten 
Keuze van één, twee of drie gerechten 

van simpel tot gourmet
van simpel tot gourmet

RESTAURANTSRESTAURANTS

Veel menu’s vanaf de 9 €
Veel menu’s vanaf de 9 €

Onthaalmet koffie4,5 €



MENU DU TERROIR
16 €

Twee Luikse balletjes met frietjes 
of  

Luiks slaatje (bonen, aardappelen en vinaigrette met room, geroosterd spek)


Stoofpeer
of

Luikse koffie

MENU TRADITION
21 €

Boerenpastei met rauwkost
of

Dagsoep


Konijnenbil met Luikse stroop, daggroenten en kroketjes
of

Op de huid geroosterde snoekbaarsfilet met zeezout op een bed van preipuree met bieslook 



Stoofpeer
of

Luikse koffie
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CENTRUM
+

STATIONSWIJK

CENTRUM
+

STATIONSWIJK



Bistro van het museum Grand Curtius
(behalve op dinsdag en uitsluitend ‘s middags)

MENU COCOTTE
15 €

Lamsragoût met groenten
of

Konijnfilet met olijven
of

Kip op de wijze van osso bucco


Tiramisu
of

Citroenpudding
of

Miserable

Bistro van het museum Grand Curtius
(behalve op dinsdag en uitsluitend ‘s middag)

LUIKS MENU
15 €

Kalfsballetjes op Luikse wijze en aardappelpuree
of

Luiks slaatje
of

Stoofpot van wortelen en ajuinen, boerenworst


Luikse koffie
of

Lauwe Luikse wafel met mokkaijs
of

Boterham met Hervekaas en Luikse siroop
of

Stoofpeer met vanilleijs
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CENTRUM

CENTRUM56 PLAATSEN

56 PLAATSEN



Bistro van het museum Grand Curtius
(behalve op dinsdag en uitsluitend ‘s middag)

BELGISCH MENU
15 €

Gentse waterzooi
of

Gestoofd rundsvlees bereid met trappistenbier en peperkoek
of

Vispannetje van de Noordzee


Speculaasijs  of  Chocolademousse  of  Rijsttaart met macarons 
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CENTRUM

Le Cloître 
(maandag gesloten; alleen voor lunch geopend)

ABSOLUTE SPECIALITEITEN
Een gerecht naar keuze

Balletjes op Luikse wijze 10 €
Vol-au-vent van Luikse kip met room van het Pays d’Aubel 13 €

Vispannetje in witte wijnsaus en julienne van groenten 15 €
Gegrild hammetje met mosterd saus op oude wijze 15 €

Kalfskop met madeirasaus 14 €
Al onze gerechten worden geserveerd met handgesneden frieten en een salade van rauwkos

CENTRUM

40 PLAATSEN

56 PLAATSEN



Le Cloître
(maandag gesloten; alleen voor lunch geopend)

MENU 1
11,50 €

Twee huisgemaakte gehaktballetjes met Luikse saus, salade met vinaigrette, 
handgesneden frieten

Of
Vol-au-vent van kip, salade met vinaigrette, handgesneden frieten  (+ 2,5€)

Of
Vispannetje, tartaarsaus, aardappelpuree  (+ 4,5€)



Een pannenkoek met suiker

Le Cloître
(maandag gesloten; alleen voor lunch geopend)

MENU 2
15,50 €

Soep met seizoensgroenten


Vispannetje in witte wijnsaus en julienne van groenten
Of

Vol-au-vent van kip, salade met vinaigrette, handgesneden frieten  (+ 2,5€)
Of

Twee huisgemaakte gehaktballetjes met Luikse saus, salade met vinaigrette, 
handgesneden frieten (+ 4,5€)



Een pannenkoek met suiker
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Le Cloître 
(maandag gesloten; alleen voor lunch geopend)

VERWENKOFFIE EN LUIKSE WAFEL
5 € / personne

Een koffie of thee met een lichtjes warme Luikse wafel met slagroom

CENTRUM

CENTRUM

CENTRUM40 PLAATSEN

40 PLAATSEN

40 PLAATSEN



Le Cloître
(maandag gesloten; alleen voor lunch geopend)

MENU 3
20 €

Slaatje met spek, croutons, Luikse siroop en traditionele mosterd
Of

Salade met linzen en gerookte zalm


Visreepjes, tartaarsaus, aardappelpuree
Of

Vol-au-vent van kip, salade met vinaigrette, handgesneden frieten (+2,5€)
Of

Twee huisgemaakte gehaktballetjes met Luikse saus, salade met vinaigrette, 
handgesneden frieten (+4,5€)



Moelleux van chocolade, crème anglaise
Of

Café Liégeois met pékèt
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Aangepaste gerechten met salade en rauwkost en/of groentepasta voor vegetariërs

Drankenarrangement 
Koolzuurvrij water, bruiswater, sinaasappelsap, koffie: € 6 per persoon

Of
Kir, witte wijn, rode wijn, koolzuurvrij water, bruiswater, koffie: € 14 per persoon

Of
Dranken volgens prijs op de kaart

Le Cloître 
Fermé le lundi – ouvert uniquement le midi

LUIKS BORDJE
15 € 

Beenham, boerenpaté, witte worst, Ardense ham, hardgekookt ei, kaas en siroop, 1/3 
stokbrood, boter en fris slaatje

CENTRUM

CENTRUM40 PLAATSEN

40 PLAATSEN



La table de François
(dinsdag gesloten)

LUNCH MENU
22 €  Hoofdgerecht/Dessert

Pasteitje overgoten met huisbereide vol-au-vent met frieten
Of

Tagliatelle carbonara
Of

Ardense boterhammen (boerenpaté, appel, salade en frambozenazijn)
Of

Parmasalade (serranoham, meloen, uien, rode porto en balsamicoazijn) van juni tot 
september

Of Salade Tropical (gepaneerd kippenwit, ananas, honingvinaigrette)


Luikse koffie
Of

Crème brûlée
Of

IJscoupe met vers fruit
---

Met koffie/thee

CENTRUM

Drankenforfaits
Water, frisdrank, Jupiler of wijn: 3 dranken naar keuze voor € 6 of 2 dranken voor € 5

+ aperitief van het huis (kir royal) € 8

36 PLAATSEN



Le vin sur vin
MENU 1

22 €  Hoofdgerecht/ Dessert 
Luikse gehaktballen, frieten, salade of appelmoes

Of
Scampisalade

Of
Salade geitenkaas
 
Luikse koffie

Of
Tiramisu met rode vruchten

Of
Chocolademousse

Le vin sur vin
MENU 2

24 €  Voorgerecht / Hoofdgerecht
Ovenschoteltje van scampi

Of
Kikkerbillen

Of
Escargots de Bourgogne



Luikse gehaktballen, frieten, salade of appelmoes
Of

Salade met kip en mango

CENTRUM

CENTRUM35 PLAATSEN

35 PLAATSEN



Le vin sur vin
MENU 3: LUIKS STREEK MENU

26 €  Voorgerecht / Hoofdgerecht/ Dessert 
Garnaalkroketten met grijze garnalen uit de Noordzee

Of
Mozzarellaterrine met tomaat en basilicum



Luikse gehaktballen, frieten, salade of appelmoes
Of

Ravioli met groene asperges


Luikse koffie
Of

Tiramisu met rode vruchten
Of

Chocolademousse

CENTRUM

Le vin sur vin
MENU 4

30 €  Voorgerecht / Hoofdgerecht/ Dessert 
Ovenschoteltje van scampi

Of
Tartaar van verse en gerookte zalm



Salade geitenkaas met askorst
Of

Eendenfilet met sinaasappelsaus en knapperige aardappelen


Chocolademousse of Dame blanche

CENTRUM

Drankenforfaits
Twee glazen wijn (rood, wit of rozé) of twee frisdranken of twee bieren van het vat (Leffe of 

Jupiler): € 7
Aperitief van het huis (sangria of kir of bier van het vat), twee dranken naar keuze (frisdrank, 

bier of wijn): € 10
Aperitief van het huis, twee dranken naar keuze, koffie/thee: € 12

35 PLAATSEN

35 PLAATSEN



Liège Tourisme ● Réservation groupes ● 4 rue de la Boucherie, 4000 Liège, Belgique ● +32 (0)4 221 93 03 ● reservation@visitezliege.be ● www.visitezliege.beLiège Tourisme ● Réservation groupes ● 4 rue de la Boucherie, 4000 Liège, Belgique ● +32 (0)4 221 93 03 ● reservation@visitezliege.be ● www.visitezliege.be

Bar à Bœuf
‘VLEES’-MENU

36 € 
Zachte Limousin-steak: de zachtste, in carpaccio gesneden Limousin-biefstuk, gekruid 
met Collonata-spek, tapenade van Picholine-olijven, Granny Smith-krokantje en lichte 

room met Madras-curry
Of

In de oven gegrild beenmerg met piment d’espelette
Of

Huisbereide kroketten (keuze uit garnaal- of gevolgeltekroketten, met een tomatencoulis 
met echte Parmezaanse kaas)



 Wereldbrochettes: assortiment met minimaal twee verschillende soorten AOC-vlees, saus 
naar keuze 

Of
erse entrecote: klassieke gegrilde entrecote, saus naar keuze

Of
Entrecote van Belgisch witblauw, saus naar keuze

Garnituur
Keuze tussen frieten of gratin

Alle gerechten worden geserveerd met een salade in de zomer en seizoensgroenten in de 
winter 

Sauzen naar keuze
‘Bar à bœuf ’, roquefort, peper, bearnaise



Café liégeois 
Of 

Bresilienne
Of

Dame blanche

CENTRUM

Drankenforfaits 
1 aperitief naar keuze (uitgezonderd cocktail of champagne)

Huiswijn
1/2 fles water

1/2 fles huiswijn  (wit, rood, rosé) 
1 koffie

20 €

48 PLAATSEN



La Taverne Valaisanne
Maandag gesloten/ Alleen mogelijk tijdens de lunch

MENU VALAISANNE
19,50 €  Voorgerecht / Hoofdgerecht/ Dessert

Kaaskroket


Twee Luikse balletjes met frietjes en sla


Crème brûlée

CENTRUM90 PLAATSEN
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