
CHIMICHURRI CARPACCIO       € 22,00
Vers handgesneden carpaccio van kortgebakken steak met
chimichurri dressing en parmezaanse schilfers.

NACHO’S (for 2)          € 18,00
Hot nacho’s topped met gegrilde steakstrips, pulled pork, 
guacamole, zure room, jalapeños en kaassaus.

STEAK TARTAAR (± 20min.)        € 21,00
Handgesneden van Belgisch wit-blauw, the chef’s way!

FLAMED BURRATA Veggie       € 20,00
Licht geflambeerde verse burrata met gekarameliseerde vijgen.

SOFT TACO Vegan         € 18,00
3 soft taco’s met gepofte kikkererwten, vegan kipreepjes, sla, tomaatjes, 
rode ui en een limoen-mayo dressing.

FOREPLAY

SWEET SALMON (± 300GR)        € 31,00
Gegrilde zalm met een mild pikante honing-soya-tijm dressing.
Geserveerd met (zoete aardappel) frietjes en gegrilde groentjes.

GAMBAS          
Gegrilde grote gamba’s, the chef’s way.
Geserveerd met (zoete aardappel) frietjes en een slaatje.

SEAS THE DAY

DAG
PRIJS

MEat ME IN HEAVEN 
DIAMANTHAAS (±320GR)         € 35,00
De diamanthaas is een vergeten stuk rundvlees maar wint ondertussen
aan populariteit door zijn malsheid en heel zachte structuur.

RUBIA IBERICO FILET PUR (±280GR)       € 38,00
Wauw… dit stukje is voor liefhebbers van mager, fijn, mals en zacht
smakend vlees! Afkomstig van de rug van het rund.

URUGUAY RIBEYE (±400GR)        € 43,00
Is één van de lekkerste steaks, het vlees is mooi gemarmerd en
heeft een volle, rijke smaak. Chef’s tip: bleu of saignant!

PEANUT BUTTER PORN (±400GR)       € 45,00
Peanut butter coated ribeye, maar liefst 12u getrokken.
“Dare to try something different!”

IRISH PRIME TOMAHAWK X CHIMICHURRI (± 1500GR MET BEEN) € 51,00 PP
Een volle, kenmerkende en zeer karaktervolle smaak door het verse gras
en kruidendieet. Gecoat met chimichurri.

R   B IN PEACE (± 750GR)         € 33,00
Premium low & slow cooked ribs.

COMBO VANAF 2 PERSONEN        € 46,00 PP
Rib in Peace, diamanthaas, oldboy, pulled pork,
jalapeño cheesy sausage, mais slices, mac’n’cheese.

* Elk stuk vlees wordt geserveerd met een saus naar keuze en (zoete aardappel) frietjes.

Extra sauzen
Champignonroom  € 3,50
Peperroom   € 3,50
Bearnaise (a la minute) € 4,00
Gesmolten kruidenboter € 3,50
Chimichurri    € 3,50

Extra side bitches:
Frietjes    € 3,00
Zoete aardappelfrietjes  € 3,50
Stuffed potato   € 7,00
Slaatje    € 3,00

Hoe wil je jouw vlees gebakken hebben?

Bleu   Kortgebakken, bloederig, voor de échte vleesliefhebber.
Saignant Rosé van binnen, lichtbloederig, zéér mals.
A point   Letterlijk op punt. De kern is minder rood, meer naar het rosé toe.

FISH BURGER         € 14,00
Gefrituurde kabeljauw, tartaar saus, cheddar, rode ui, sla en tomaat.

RIBBETJES         € 15,00
Spare ribs met verse frietjes en koolsla.

BURGER          € 14,00
100% black angus beef, ketchup, mayoen augurk.

STEAK          € 19,00
Belgisch wit-blauw met frietjes en mayo.

FOR KIDS ONLY!

Burgers

OLDBOY           € 24,00
100% black angus beef, augurk, sla, tomaat, ui, ketchup, mosterd.

THE BEAST           € 25,00
100% black angus beef, buikspek, pulled pork, koolsla.

THE ONE AND ONLY ANTI-VIRUS!      € 26,00
Double cheese burger (100% black angus beef), ketchup, mayo,
augurk, rode ui en 100ml cheese vaccin!

DOUBLE TROUBLE          € 29,00
100% black angus beef, low & slow cooked steak met
mayo van bearnaise, augurk, cheddar, sla, tomaat en rode ui.

PINK PARADISE          € 24,00
100% kip (220gr), met jalapeño pepper, cheddar, sla, augurk, tomaat
en milde chili mayonnaise.

MAC N’ TOSH           € 24,00
100% black angus beef, mac n’cheese, ketchup.

ROLLING STONED         € 34,00
Double burger (100% black angus beef), mac’n’cheese, nachos, pulled pork.
Voted as the second best burger of the BENELUX but… 
according to our fans the best burger ever! This giant weights around 720 gr.

GOLDDIGGER          € 39,00
100% black angus beef, pastrami, double cheddar, mayo en ketchup.
Topped with 23k gold leaf! 

FISH             € 24,00
Gefrituurde kabeljauw, tartaar saus, cheddar, rode ui, sla en tomaat.

VEGGIE CAJUN           € 24,00
Burger van paprika, kidneybonen, maïs, mozzarella en
mild pikante cajun kruiden. Afgewerkt met hummus, tomaat,
spinazie, rode ui en chipottle mayo.

VEGAN BLOODY BEATS         € 24,00
Op basis van rode biet en soja heeft deze burger een onvergetelijke
smaak en presentatie. Met sla, rode ui, tomaat & limoen-mayo dressing.

*  Worden geserveerd met een mais slice,  koolsla en (zoete aardappel) frietjes .
    Ook glutenvrije bun verkrijgbaar!

Extra side bitches:
Zoete aardappelfrietjes  €3,50      Frietjes    €3,00
Mac and cheese  €3,00   Koolsla    €4,00
Mais slices   €3,00   Onion rings, zure room  €6,00
Cheddar   €2,00   Extra Black angus beef  €9,00   
Crispy bacon   €2,00   Pulled pork   €6,00   
Gebakken ei   €2,00   

SKULLS N’ ROSES          € 14,00
Een doodskop van chocolade dat gevuld is met vanille-ijs. 
Hier wordt nog een laagje warme chocoladesaus bovenop gegoten.

MEMENTO MORI        € 12,00
Een blend van mascarpone, Oreo cookies en baileys.

CARAMEL CORN          € 14,00
Moelleux van gezouten caramel, maple syrup ice cream
en crumble van popcorn.

VEGAN BROWNIE        € 13,00
Chocolate brownie met pecan noten, gebrande marshmallows
en vegan Magnum ijsje.

HAPPY ENDINGS

ALLERGENEN:
Info over allergenen op aanvraag. De samenstelling van de producten kunnen veranderen. De allergenenlijst is opgemaakt n.a.v. de leveranciersinfo. Opgelet: Kruisbesmetting is niet 100% uit te sluiten.



FRESH HOT TEA
MINT      € 4,50
Verse muntblaadjes.

FLOWER POWER    € 4,00
Bevat enkel de gele, middelste knopjes van
de kamillebloemen voor een lichtere,
meer delicate smaak. 

VERY BERRY     € 4,00
Zwarte thee, rozenbottel, hibiscus,
stukjes appel, sinaasappel -en citroenschil,
stukjes aardbei en blauwe bosbessen. 

YOUNG JASMINE    € 4,00
Al 1000 jaar de nationale drank van China.

SOFTS
CHAUDFONTAINE BLAUW/ROOD 0,25L        € 3,00
CHAUDFONTAINE BLAUW / ROOD 0,5L        € 5,50
COCA COLA / ZERO          € 3,00
LIPTON ICE TEA          € 3,30
FEVER-TREE INDIAN TONIC WATER       € 3,70
FEVER-TREE GINGER BEER         € 3,70
FEVER-TREE RASPBERRY-RHUBARB      € 3,70
FEVER-TREE SICILIAN LEMONADE        € 3,70

BOTTLED BEer 
ESTAMINET 5,2%    € 3,00
DUVEL 6,66%    € 5,00
DESPERADOS 5,9%    € 5,00

ELVIS’ JUICE, BY LA CHAPPELE 9,0% € 5,80
Blond, citrus, fris.

HOLY SHIT, BY LA CHAPPELE 7,2% € 5,50
Intense Dark, met toetsen van chocolade
en caramel.

Specials by               for La Chapelle:

PORNO BLOND 7,8%   € 6,50
Kruid en citrusvruchten, met een smeuige
honing afdronk.

M.I.L.F. 6,5%    € 6,00
Voor de hoppige liefhebbers.

Nespresso
COFFEE LUNGO    € 3,00
COFFEE LUNGO DECAFEÏNE  € 3,00
ESPRESSO     € 3,00
ESPRESSO MACCHIATO   € 3,50
CAPPUCCINO     € 4,00
LATTE MACCHIATO   € 4,50
ICE MACCHIATO    € 5,00
ESPRESSO MARTINI              € 12,00
'To Wake Me Up And Mess Me Up'
Vanilla vodka, Nespresso espresso Intenso,
coffee liquor, pinch of salt.

SUCK ME I’m FAMOUS
IBIZA’S BAD BITCH   € 13,00
Fever-Tree Raspberry-Rhubarb, mint,
simple sirup, lime juice & Hierbas!

CUBA LIBRE     € 12,00
Coca-Cola mixed with Bacardi añejo cuatro,
lime juice, simple sirup.

RED LIGHT DISTRICT   € 12,00
Vanilla vodka mixed with cranberry juice,
lime juice and lemon juice.

TONICELLO     € 12,00
Fever-Tree Indian tonic, limoncello,
slice of lemon, mint leaves.

PORNSTAR MARTINI   € 13,00
Vodka, passion fruit juice, vanilla sirup,
lime juice, egg white.

MOSCOW MULE    € 12,00
Vodka, Fever-Tree ginger beer,
lime juice, simple sirup.

WHISKEY SOUR    € 13,00
Wild Turkey, lime, simple sirup,
angostura bitters, egg white.

NEGRONI X AMUERTE   € 15,00
Campari, Carlo Alberto red vermouth,
Amuerte black edition.

CLASSIC GIN & TONIC
BRICK (ORGANIC)    € 12,00
Mixed with Fever-Tree Indian tonic.

BRICK (ORGANIC)    € 12,00 
Mixed with Fever-Tree Raspberry-
Rhubarb tonic.

Amuerte is de allereerste gin gemaakt met coca
bladeren uit Peru. Deze premium gin wordt gebotteld
in een ronduit fantastische fles, ontworpen door
topdesigners en afgewerkt met 24 karaats
bladgoud!

Amuerte gin wordt geserveerd met Fever-Tree
Indian tonic. Zo zorgen we ervoor dat we de authentieke
smaken en aroma’s van de cocabladeren behouden.

BLACK EDITION    € 15,00 
Subtiel bittertje van de coca, aangevuld met warme
toetsen van tamarillo, papaya en drakenfruit.

WHITE EDITION    € 15,00 
Verfrissend, bevat o.a. Finger Lime (citrus caviaar),
kardemom, koriander en sechuan peper.

Limited Editions, slechts één batch per jaar:

RED EDITION     € 16,00 
Het ziet eruit als een witte aardbei, maar smaakt naar
ananas met slechts een subtiel vleugje aardbei.

BLUE EDITION     € 16,00 
De smaak is complex en heeft een warme zoete
afdrong door de Braziliaanse premium vijgen.

MOCKTAILS
PURPLE ANGEL     € 8,00
Fever-Tree Sicilian lemonade, violet syrup,
lime juice, mint leaves.

SUGARDADDY       € 8,00
Raspberry syrup, cotton candy,
soda water, gold dust.

BUBBLES
APEROL SPRITZ    € 9,00

SAN MARZANO LIBOLL EXTRA DRY € 7,00

SAN MARZANO LIBOLL ROSÉ   € 7,00

WHISKEY & BOURBON
WILD TURKEY BOURBON    € 9,00
101 proof 50,5%

JACK DANIELS      € 9,00
Tennessee old no.7 whiskey 40%

STAUNING BASTARD   € 12,00
Danish whiskey 46,3%

PIG'S NOSE      € 9,00
Blended Scotch whiskey 40% 

RUM
DON PAPA MASSKARA 40%  € 9,00
Een fenomenale afdronk die zalvend werkt
aan het gehemelte. Soepele, fruitige smaken
met hints van honing, gesuikerd fruit en citrus.
Tip: heerlijk met Fever-Tree Ginger beer

BACARDI AÑEJO QUATRO 40%  € 8,00

BACARDI RESERVA OCHO 40%  € 8,50

ON THE ROCKS
AMARETTO DI SARONNO   € 6,50

HIERBAS DE IBICENCA      € 8,00
The original one from Ibiza.

BAILEYS     € 6,00

CARLO ALBERTO RED VERMOUTH € 6,00

CRYSTAL HEAD VODKA             € 14,00
Served in a mini skull bottle and is yours to keep!

AFTER DINNERS
AMARO DEL CAPO      € 6,50
LIMONCELLO      € 6,00
CECI N’EST PAS UN GRAPPA    € 7,50
Beau Marais

PATRON SILVER TEQUILLA    € 8,00
Served in a mini bottle.

Padre Azul Reposado Tequila                € 14,00
Lichte smaak van vanille, zeer present,
zeer aangenaam in de afdronk.

Maak kennis met “LUST” by La Chapelle

LUST is ons maandag wekeli jks concept waar je kunt genieten van cocktai ls van
Shake and Serve Belgium, l ive DJ’s,  show en natuurl i jk  onze foodporn.  

*  Reserveren voor deze avond is aanbevolen!


