Ontbijt buffet maandag tot vrijdag van 8.30u tot 11.00u reservatie gewenst

14 ,95€

Uitgebreide keuze van beleg, warme en koude hartelijke en zoete lekkernijen.
Ambachtelijke pistolets van warme bakker Braem, fruit en yoghurt a volonté.
Allergenen: kan sporen bevatten van gluten/schaaldieren/eieren/vis/note/soja/melk/selderij/sesamzaad/zwaveldioxide en
sulfieten/lupine/weekdieren

1 verse fruitsap en 1 warme drank per persoon inbegrepen
+Cava

4,00€

+ extra verse fruitsap

3,00€

Lunchtime van maandag tot vrijdag kan u komen lunchen van 11.30u tot 16.30 u
Toast champignon met fris slaatje

10,50€

Allergenen: gluten/aardnoten/soja/melk/mosterd/selderij/sesamzaad/noten

Toast kannibaal a la minute vers bereid met fris slaatje

11,95€

Allergenen: gluten/aardnoten/soja/melk/eieren/mosterd/selderij/sesamzaad/noten

Toast gesmolten brie de meaux met honing en noten sla

11,95€

Allergenen: gluten/aardnoten/noten/soja/melk/mosterd/selderij/sesamzaad

Toast met huis gerookte zalm ui/peterselie/mierikswortel en fris slaatje

14,95€

Allergenen: gluten/vis/melk/mosterd/sesamzaad/aardnoten

Toast roereitje met huis gerookte zalm en avocado en fris slaatje 14,95€
Allergenen: gluten/ei/vis/mosterd/sesamzaad/aardnoten

Croque monsieur met beenham en belegen Brugge met fris slaatje

7,95€

Allergenen: gluten/melk/mosterd/sesamzaad/aardnoten

Croque madame met beenham, belegen Brugge, spiegeleitje en fris slaatje

9,50€

Allergenen: gluten/melk/mosterd/sesamzaad/aardnoten/ei

Croque bolognese met beenham en fris slaatje

10,50€

Allergenen: gluten/melk/mosterd/sesamzaad/aardnoten

Uitsmijter met beenham, belegen Brugge, eitjes en sla

10,50€

Allergenen: gluten/melk/mosterd/sesamzaad/aardnoten/ei

Tomaat burrata

13,95€

Allergenen: melk/aardnoten/soja/noten/mosterd/selderij/gluten

Salade van avocado/huis gerookte zalm/gepocheerd eitje

16,95€

Allergenen: ei/gluten/vis/soja/aardnoten/mosterd/selderij/gluten

Verse tomatensoep met balletjes afgewerkt met room

5,50€

Allergenen: selderij/soja/aardnoten/melk/lupine/sulfieten/gluten

Ambachtelijke kaaskroketjes met fris slaatje
Allergenen: gluten/ei/soja/aardnoten/melk/selderij/mosterd/sesamzaad

11,50€

Ambachtelijke garnaalkroketjes met fris slaatje

15,50€

Allergenen: gluten/ei/soja/aardnoten/melk/selderij/mosterd/sesamzaad/schaaldieren

Duo van ambachtelijke kaas en garnaal kroket met fris slaatje

13,50€

Allergenen: gluten/ei/soja/aardnoten/melk/selderij/mosterd/sesamzaad/schaaldieren

Verse pasta bolognese met gemalen gruyère

12,95€

Allergene: gluten/ei/selderij/soja/aardnoten/melk

Al de gerechten worden geserveerd met brood

Dagschotel van maandag tot donderdag te verkrijgen van 11.30u tot 16.30u op is op

13,95€

Vraag naar het weekmenu van onze dagschotel zo kan er besteld worden wil u zeker zijn
van u dagschotel.
Ook kan u deze afhalen om thuis op te warmen verpakt in makkelijk opwarm baar lekvrije verpakking enkel op
besteling tot 18u dag voordien prijs voor afhaaldagschotel is 9,00€

Vrijdag avond is diner time vanaf 17 u tot …. Prijs naargelang menu
Op vrijdag avond kan u ook komen dineren hier werken we steeds met 1 vast menu en is
reservatie noodzakelijk aangezien de plaatsen beperkt zijn!
Vraag gerust naar het menu en de prijs voor de komende vrijdag avond.

Voor U privé feest groot of klein kan ik u oplossing zijn.
U kan hier in de zaak buiten de openingsuren terecht voor u privé feest menu is bespreekbaar naar u wensen.

Al de gerechten worden vers en a la minute bereid dank voor u begrip bij kleine
wachttijden.

Zoete zonde tot 16.30u
Voor onze ijscoupes werken wij samen met Cocorico Brasschaat waar alle ijs
ambachtelijk huisgemaakt en dagvers word afgedraaid
Allergenen: bevat sporen van melk/ei/noten/gluten/soja

Coupe 3 bollen naar keuze met slagroom

6,50€

Keuze uit vanille/mokka/chocolade

Kinderijsje 2 bollen naar keuze met slagroom

5,00€

Keuze uit vanille/mokka/chocolade

Coupe dame blanche met slagroom

8,50€

3 bollen vanille met warme callebout

Coupe bresilienne met slagroom

8,50€

2 bollen mokka,1 bol vanille, karamelsaus en hazelnootjes

Coupe warme krieken met slagroom (herfst, winter)

9,00€

Coupe peche melba met slagroom

9,00€

3 bollen vanille, pech, frambozencoulis, amandelschilfers

Coupe advocaat met slagroom

9,50€

Coupe aardbei met slagroom (seizoen)

9,50€

3 bollen vanille, aardbeien, verse aardbeisaus

Pannenkoeken zijn verkrijgbaar van 14u tot 16.30u
Pannenkoek suiker/siroop

5,50€

2 stuks

Pannenkoek aardbeiconfituur/nutella

6,50€

2 stuks

Pannenkoek mikado

8,50€

2 stuks met vanille-ijs en warme callebout

Voor de kleine (b)engeltjes kids tot 12j ma tot vr vanaf 11.30u tot 16.30u
Tomatensoep met balletjes

4,50€

Allergenen: selderij/soja/aardnoten/melk/lupine/gluten

Spiegeleitje 2st met brood

6,00€

Allergenen: ei/gluten/melk

Croque vuistje met beenham, belegen Brugge

6,00€

Allergene: gluten/ei/selderij/soja/aardnoten/melk

Verse pasta bolognese
Allergene: gluten/ei/selderij/soja/aardnoten/melk

8,50€

