
Menu 





Menu 

WELKOM BIJ GLORIA GRILL

Welkom bij Gloria Grill in het hartje van Herk-de-Stad.
Ons team wil U straks een onvergetelijk en ongedwongen tafelmoment bezorgen.

Bij Gloria Grill draait alles om de eerlijke, dagverse bereidingen.
U kan bij ons terecht voor gegrilde vlees- en visgerechten

vergezeld van heerlijke gegrilde groentjes.

Geniet bovenal van ons exclusief lichtgerijpt vlees.
Bovendien beschikken we ook over een ruim aanbod smaakvolle wijnen.

Verwennerij voor al uw zintuigen. Geniet van onze (h)eerlijke open keuken.
Ervaar de ‘warmte’ van onze Kamadoe Joe barbecues.

Om de kwaliteit van het vlees te blijven garanderen, raden wij bakwijze ‘saignant’ aan.
Bakwijze ‘bien cuit’ raden we af.

Gloria Grill selecteert voor jullie het eerlijkste en lekkerste vlees.

Wij proberen de weg tussen boer en onze tafel zo kort mogelijk te houden.
Wij zoeken voor jullie ‘vlees met een verhaal’.

Met respect voor de dieren, de natuur en liefde voor de smaak.

Omdat wij de keten zo kort mogelijk proberen te houden, is onze voorraad eerder beperkt.

Al onze prijzen in euro, inclusief btw.

WELKOM BIJ GLORIA GRILL

Welkom bij Gloria Grill in het hartje van Herk-de-Stad. 
Ons team wil U straks een onvergetelijk en ongedwongen tafelmoment bezorgen. 

 
Bij Gloria Grill draait alles om de eerlijke, dagverse bereidingen. 

U kan bij ons terecht voor gegrilde vlees- en visgerechten 
vergezeld van heerlijke gegrilde groentjes.  

 
Geniet bovenal van ons exclusief lichtgerijpt vlees. 

Bovendien beschikken we ook over een ruim aanbod smaakvolle wijnen. 
 

Verwennerij voor al uw zintuigen. Geniet van onze (h)eerlijke open keuken. 
Ervaar de 'warmte' van onze Kamadoe Joe barbecues.  

 
Om de kwaliteit van het vlees te blijven garanderen, raden wij bakwijze 'saignant' aan. 

Bakwijze 'bien cuit' raden we af. 
 

Al onze prijzen in euro, inclusief btw.

  

  
SMAKELIJK! 

Nele en Dominic

Gloria Grill selecteert voor jullie het eerlijkste en lekkerste vlees.

Wij proberen de weg tussen boer en onze tafel zo kort mogelijk te houden. 
Wij zoeken voor jullie ‘vlees met een verhaal’.

Met respect voor de dieren, de natuur en liefde voor de smaak.

Omdat wij de keten zo kort mogelijk proberen te houden, is onze voorraad eerder beperkt.
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VOORGERECHTEN vlees op de grill

apero om te  delen

Carpaccio van Black Angus filet pur 22,00
Met Parmezaanse kaas, rucola, pijnboompitten en zongedroogde tomaten

Garnaalkroket / kaaskroket 1 stuk 11,00
Garnaalkroket / kaaskroket 2 stuks 18,00

Huisbereid traaggegaard buikspek 22,00
Gloria handgesneden buchery Steak Tartaar 90gr 14,00

Lookbroodjes 5 stuks 10,00

Smoked chicken wings 6 stuks 14,00

Calamaris aioli 14,00

Pulled rundsbitterballen 14,00

Aperokroketjes 14,00
Gevuld met cheddarkaas en jalapenopepers

Nacho 18,00
Met huisbereide pulled pork en cheddarsaus
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vlees op de grill

Ladysteak 28,50
Uit eigen streek +/- 200 gram

Steak 33,50
Uit eigen streek +/- 350 gram

Maxisteak 38,00
Uit eigen streek +/- 500 gram

Filet pur 46,00
Van Belgisch Witblauw

Tagliata van Belgisch Witblauw 37,50
Entrecote met een Italiaans slaatje

Rundsbrochette 33,00

Spareribs 29,50

Chateaubriand  41,00 p.p.
voor 2 personen



verse kreeft op de grill

verse vis op de grill

Halve gegrilde kreeft dagprijs

Hele gegrilde kreeft dagprijs
(+/- 750 gram)

Surf en Turf voor 2 personen dagprijs
Hele kreeft +/- 750 gram en filet pur +/- 300 gram

Gamba’s van de grill 38,00

Papillot van zalm en kabeljauw 33,00

Zalmfilet met kruidenkorst 29,50

Brochette van scampi en zeeduivel 
met gerookt spek en saus van de chef 

Gamba's van de grill  

Papillot van zalm en kabeljauw 

Zalmfilet met kruidenkorst 

35,00

36,00

28,50

26,50

Halve gegrilde kreeft 
 
Hele gegrilde kreeft  
(+/- 750 gram)
 
Surf en Turf voor 2 personen 
Hele kreeft +/- 750 gram en filet pur +/- 300 gram

dagprijs
 
dagprijs
 
 
dagprijs

VERSE KREEFT OP DE GRILL

VERSE VIS OP DE GRILL

ONZE BURGERS

kinderen
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ONZE BURGERS

kinderen

BIJGERECHTEN verse sauzen

Gloria Black Angus burger 16,50
 
Gloria Black Angus cheeseburger 17,00

Gloria Black Angus cheeseburger + spek 19,00

Pulled Pork Burger 17,50

Kipburger 17,50

Steak +/- 160 gram 18,00

Spareribs 18,00

Kip met appelmoes 15,00

Balletjes in saus tomatensaus of Luikse saus 15,00

Verse frietjes van bintjes aardappelen
3,50

Verse pasta
3,50

Patata Al Grillo
3,50

Béarnaise 5,70
Peper 4,50

Champignon 4,50
Stroganoff 5,70
Roquefort 5,70

Natuursaus 3,00

De meeste van onze gerechten zijn vergezeld met warme groenten.
Vraag meer uitleg aan ons Gloria Team inzake allergieën en voedselintoleranties.

De samenstelling van de producten kan veranderen.
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www.gloriagrill.com


