KOFFIE
Koffie & espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Chai latte
IJskoffie

€ 2.50
€ 2.75
€ 2.75
€ 3.50
€ 3.75
€ 4.75

Latte Macchiato
Met siroop smaak naar keuze:
Caramel/salted caramel/hazelnoot/
kaneel/witte chocolade

€ 4.25

THEE

KIDS

Warme Belgische chocolademelk
Warme Belgische chocolademelk met slagroom

€ 3.50
€ 4.00

Hot chocolate
Warme Belgische chocolademelk met
marshmallows, slagroom en een siroop smaak
naar keuze:

€ 4.50

Caramel/salted caramel/hazelnoot/chocolate cookie

Home made
€ 2.50
€ 4.00
€ 4.00

Kop thee
Verse muntthee
Verse gemberthee

CHOCOLATE HEAVEN

Slag
room
€0
.50

€ 4.25
€ 4.00
€ 4.00

Cheesecake
Carrotcake
Brownie
Vraag onze teamleden naar eventuele glutenvrije opties

€ 1.75
€ 2.75
€ 2.75
€ 2.75

Ranja
Fristi
Chocomel
Appelsap

Fresh Lemonade
Smoothie ananas/papaja/mango 40 cl
Smoothie aardbei/framboos/braam 40 cl

€ 3.25
€ 6.25
€ 6.25

Bieren

WIJNEN
Cazal viel - Sauvignon blanc
Epicuro - Pinot grigio
Epicuro - Chardonnay
Cazal viel - Merlot
Portillo - Malbec
Christoffel qualiteitswijn - Zoete witte
Cazal viel - Rose

€ 4.25
€ 4.50
€ 4.50
€ 4.25
€ 4.50
€ 4.25
€ 4.25

Pils van de tap 25cl
Speciaalbieren
Grimbergen tripel op fles
Liefmans
Radler 2% / 0%
Grolsch 0%

€ 2.75

vanaf €

4.25

€ 4.50
€ 4.00
€ 3.25
€ 2.75

Vraag onze teamleden naar de bieren op onze tap

Voor bij de borrel
Brood met dips
Bitterballen 10 st.
Vegetarische bitterballen 10st.
Gefrituurde hapjes 10 st.
Kaaskroketjes 6 st.
Uienringen 8 st.

€ 5.50
€ 7.00
€ 7.25
€ 7.25
€ 5.75
€ 3.50

Doritos met kaas, crème fraîche en salsa
Doritos met kip, crème fraîche en salsa
Doritos met pulled pork, crème fraîche en salsa
Borrelplank (tot 17.00 uur)
plank met heerlijke diverse lekkernijen

DRINKS

€ 7.25
€ 9.25
€ 9.25
€ 17.50

Broodjes

Vegetarisch of met evt. aanpassingen vegetarisch te maken

Licht of donker meergranen

Glutenvrij mogelijk met evt. kleine aanpassingen

Gerookte zalm

€ 9.95

Gebakken garnalen

€ 9.95

BOTERHAM

Brie

€ 9.25

Uitsmijter of omelet

Spinazie, kruidenroomkaas en komkommer
Vijgenjam, rucola en seranoham

Geitenkaas

€ 9.25

Pulled pork

€ 9.50

Kippendijen

€ 9.50

Falafel

€ 9.25

Mango chutney, rucola en walnoten
Gesmolten kaas, koolsalade en bosui
Tomaat, pestomayonaise en grana padano kaas
Tomaat, komkommer, bietenhummus en avocado

LUNCH FOR 2

€ 30.00

€ 6.50

Brie

€ 6.95

Geitenkaas

€ 6.95

Mango chutney en walnoten

WRAPS

Gebakken garnalen

€ 11.00

Kippendijen

€ 10.50

Pulled pork

€ 11.25

Sushi burritowrap

€ 12.75

Buddha burritowrap

€ 11.95

Spinazie, kruidenroomkaas en komkommer
Tomaat, pestomayonaise en grana padano kaas
Gesmolten kaas, koolsalade en wortel

Rijst, zalm, avocado, edamame, komkommer,
unagi saus en wakame salade
Rijst, avocado, edamame, komkommer,
radijs, falafel en bietenhummus

€8.95

Kaaskroketjes

€ 8.50

2 Rundvlees kroketten met mosterd of mayonaise
Met chilimayonaise

Bowls
Zalmbowl

€ 10.50

Buddhabowl

€ 10.25

Kipbowl

€ 10.50

Rijst, avocado, edamame, komkommer, wakame,
radijs, sesam en unagi saus

LOADED FRIES

Friet met een topping van kip,
kaas, knoflook en chili saus

€ 10.75

Friet met een topping van
pulled pork, kaas, knoflook en pulled pork saus

€ 10.75

Uienringen 8 stuks
Twisterfriet
Friet
Zoete aardappel friet

KIDS

€ 3.50
€ 4.25
€ 4.25
€ 5.00

Bolletje ham/kaas of jam

€ 3.50

Tosti ham/kaas
Poffertjes

€ 6.50
€ 7.25

Pancakes

€ 7.25

Snackbox

€ 8.50

€ 3.50

met poedersuiker, slagroom en chocosaus

Geitenkaas

€ 9.75

Frietjes, keuze uit frikandel (glutenvrij mogelijk),
kroket (rund of kaas) of kipnuggets met een vla flip

Gerookte zalm

€ 10.50

Kinderijsje

Falafel

€ 9.50

Crispy kip

€ 9.95

Gebakken garnalen

€ 10.50

Tomaat, mango chutney en walnoten

€ 9.25

De Bourgondiër

12st. met poedersuiker, slagroom en jam

Salades

Geserveerd met een broodje uit de oven

wit of bruin

Rijst, avocado, edamame, komkommer, bosui,
sesam en teriyaki

Ham en/of kaas

Vijgenjam en seranoham

wit of bruin

Rijst, avocado, edamame, komkommer, radijs,
falafel, sesam en bietenhummus

Rijk belegd broodje, heerlijk gevulde wrap, 2 kopjes
soep, 2 kroketjes en 2 glazen verse jus

Tosti wit of bruin

Ham en/of kaas

SIDE DISHES

Komkommer, radijs, edamame bonen
en honing-mosterdsaus

Komkommer, radijs, edamame en honing-mosterd saus
Komkommer, tomaat, avocado en bietenhummus

Komkommer, tomaat, pestomayonaise en grana padano kaas
Spinazie, kruidenroomkaas en komkommer

BURGERS & SOEP

Ook als lunch te bestellen, meer info.. zie dinerkaart

LUNCH

11.00-17.00UUR

Vegetarisch of met evt aanpassingen vegetarisch te maken

Voorgerecht/soep

Glutenvrij mogelijk met evt kleine aanpassingen

Brood met dips

€ 5.50

Salade met zalm

€ 6.95

Salade met geitenkaas

€ 6.75

Doritos met kaas

€ 5.75

Doritos met pulled pork of kip

€ 6.50

Komkommer, radijs en mosterd-honing saus
Mango chutney, tomaat en walnoten
Crème fraîche en salsa
Kaas, crème fraîche en salsa

Soep van de dag

Met een broodje met kruidenboter

BURGERS

€ 5.75 - € 7.95

Zoete aardappelfriet meerprijs van € 0.75

LOADED FRIES
Friet met een topping van kip,
kaas, knoflooksaus en chili saus

€ 10.75
Friet met een topping van
pulled pork, kaas, knoflooksaus en pulled pork saus

25 cl - 45 cl

Keuze uit friet, twisterfriet of zoete aardappelfriet

Kuuk'n

€ 16.25

Huisgemaakte kipburger, met sla, tomaat, avocado, spek, cheddar en bbq saus

Veggie
Groente burger, met sla, komkommer, kaas, bietenhummus en gefrituurde uienringen

Burgermeester
Koe en een varken

€ 16.75

Runderburger met pulled pork, sla, koolsalade, augurk, mosterd en bbq saus

Wraps

Spinazie, kruidenroomkaas en komkommer

Kippendijen

€ 10.50

Pulled pork

€ 11.25

Sushi burritowrap

€ 12.75

Buddha burritowrap

€ 11.95

Tomaat, pestomayonaise en grana padano kaas
Gesmolten kaas, koolsalade en wortel
Rijst, zalm, avocado, edamame, komkommer,
unagi saus en wakame salade

maaltijd salades

€ 11.00

Gebakken Garnalen

Rijst, avocado, edamame, komkommer,
radijs, falafel en bietenhummus

Geserveerd met brood, friet, twisterfriet
of zoete aardappelfriet

Crispy kip

€ 14.95

Gebakken garnalen

€ 15.50

Falafel

€ 14.50

Komkommer, tomaat, pestomayonaise en grana padano kaas
Spinazie, kruidenroomkaas en komkommer
Komkommer, tomaat, bietenhummus, avocado

DESSERTS

Granny's
Uienringen 8 stuks
Twisterfriet
Friet
Zoete aardappel friet

€ 3.50
€ 4.25
€ 4.25
€ 5.00

Kippendijen
Teriyaki saus, spinazie en bosui

Fish & chips

Kabeljauw in tempura met tartaarsaus

€ 17.50
€ 17.50
€ 21.50

Proeverij van vlees

€ 21.50

Groentequiche
Zuid Amerikaanse ribeye

€ 17.25
€ 21.00

Spareribs 600 gram of 900 gram

€ 7.00

Banoffee
Bananen ijs, dulce de leche, koekkruimel,
bananenchips en slagroom

€ 7.50

Witte chocolade bavarois, oreokruimel, karamelsaus
slagroom

Proeverij van vis

220 gram met jus de veau & kruidenboter

€ 7.00

Bastogne kruimel met monchou ijs, bosvruchtensaus
en slagroom

Choco loco

Hoofdgerecht

€ 16.00
€ 16.50

Runderburger met sla, spek, cheddar, gefrituurde uienringen en sweet chilimayo

SIDE DISHES

€ 10.75

€ 17.50 - € 20.50

€ 7.50

Say cheese
Strawberry cheesecake roomijs met huisgemaakte
cheesecake, aardbeiensaus en slagroom

Fro Yo

Yoghurt ijs met geroosterde walnoten, honing en
slagroom

€ 7.00

Voor glutenvrije opties, vraag één van onze teamleden

Lekkers voor de kinderen? zie lunchkaart

Geserveerd met een salade, friet/twisterfriet of zoete aardappelfriet

DINER

VANAF 17.00 UUR

