Menukaart

Frisdrank

Water plat/bruis		
Cola /zero		
Ice tea			
Tonic fever-tree		
Appelsap		
Multivruchten		
Verse fruitsap		
fanta		

Bieren

Jupiler			
Westmalle tripel
Duvel			

Apero

Kirr			
Kirr royal		
Cava			
Porto wit/rood		
Martini bianco/rosso
Campari		
Campari+fris		
Campari+verse jus
Pisang+fris		
Pisang+verse jus
Vodka+fris		
Vodka+verse jus
Gin Mare+fever-tree
Gin Mare+ginger ale

2,85€
2,85€
3,00€
3,65€
2,95€
2,95€
4,50€
2,85€
2,85€
4,10€
4,10€
5,00€
6,00€
6,00€
4,60€
4,60€
5,00€
8,00€
9,50€
8,00€
9,50€
8,00€
9,50€
13,50€
13,50€

Sterke

Cognac Courvoisier
Johnnie Walker red
Grand Marnier		
Amaretto		
Baileys			
Sambuca		

Warme drank

Koffie			
Espresso		
Cappuccino melkschuim
Cappuccino slagroom
Latte macchiato
Thee naar keuze
Verse muntthee
Verse gemberthee
Warme chocomelk

Speciale koffie
Irish coffee		
Italian coffee		
Baileys coffee		
French coffee		

6,60€
6,60€
6,60€
6,60€
6,60€
6,60€
2,85€
2,85€
3,25€
3,55€
3,55€
2,85€
3,85€
3,85€
3,85€
8,00€
8,00€
8,00€
8,00€

Wijn

Tierra Azul Brut (Cava)
Deze is gemaakt van de klassieke druiven: Parellada, Xarel-lo en Macabeo
en hergist op fles zoals Champagne.

glas 6,00€ fles 27,00€

Dominio de Fontana ‘Sauvignon-Verdejo’ (wit)
		
Een wijn met een zachte volle smaak, vriendelijk en aangenaam
fris met tonen van citrusfruit. Lange afdronk met veel finesse en elegantie.

fles 23,00€

Fleur du Sud ‘Cabernet-Sauvignon’ (rood)
Mooie, glanzende helderrode kleuren een aangename neus van rood fruit,
licht houtachtig, met een vleugje paprika. Zachte en soepele aanvang met
toch voldoende kracht.

glas 4,80€ fles 22,00€

Fleur du Sud ‘Chardonnay’ (wit)
Rijkelijke witte wijn. Wordt gedurende enkele maanden op
Franse eiken vaten gelagerd. Soepele, ronde wijn met een rijk smaakpallet.

Piersanti Bacaréto ‘Verdicchio dei Castelli di Jesi’
		
Classico Superiore (wit)
De kleur is lichtgeel met groene reflecties. Schitterende droge witte wijn met
veel elegantie en frisheid. Heerlijk bij visschotels, schaaldieren zoals mosselen.
Maar kan ook bij paddenstoelen pasta’s of antipasti.

Dominio de Fontana ‘Crianza’ (rood)				
(rood)
		
De druiven zijn Tempranillo en Cabernet Sauvignon en heeft een jaar gerijpt
in Frans en Amerikaanse eiken vaten. De aromatische, sappige smaak heeft
een pittig aanhoudende afdronk.

Baglio Gibellina ‘U…Passimiento’ (rood)			
(rood)
Deze wijn heeft een robijnrode kleur met paarse rand. Ze is gemaakt van twee
typisch Siciliaanse druivensoorten, Nero d’Avola en Frappato. Vlezige structuur
met fruitige en peperige smaak. Pittige afdronk.

glas 4,80€ fles 22,00€

fles 26,00€

fles 23,00€

fles 27,00€

Intense Gris (Rosé)					
(Rosé)
glas 4,80€ fles 23,00€
Deze rosé met Cinsault en Grenache als druiven is afgerond en soepel, met een
fijne en frisse afdronk.
Chateau La Barrière (zoet)
				
glas 4,80€ fles 22,00€
Deze fruitige wijn heeft een neus vol tropische vruchten en geuren van vanille
en bloemen. In de mond is deze samenstelling van Sémillon en Muscadelle lekker
complex. Vrolijke, fruitige wijn.

Ontbijt formules reserveren
Basic 16,50 €
Assortiment van brood
Kaas/ham/choco/confituur/roerei
1 verse fruitsap/ 1 koffie of thee
1 mini koffiekoek
latte/warme choco/verse munt of verse gember
+ 1,00€

Luxe 21,50 €
Assortiment van brood + koekje
Kaas/ham/preparé/kipcurry/brie/gerookte
zalm/choco/confituur/roerei/ spek/yoghurt
met fruit en granola
1 verse fruitsap/1 koffie of thee
1 glas cava

Dagschotel

van maandag tot donderdag te verkrijgen van 11.30u tot 16.30u - op = op 13,95€
Vraag naar het weekmenu van onze dagschotel zo kan er besteld worden
wil u zeker zijn van uw dagschotel.
Ook kan u deze afhalen om thuis op te warmen verpakt in makkelijk opwarmbaar lekvrije verpakking
enkel op besteling tot 18u dag voordien prijs voor afhaaldagschotel is 9,00€

Vrijdagavond is diner time

vanaf 17 u tot ….
… Prijs naargelang menu
Op vrijdagavond 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 vrijdagavond.

Voor uw privéfeest groot of klein kan ik uw oplossing zijn.
U kan hier in de zaak buiten de openingsuren terecht voor uw
privéfeest, menu is bespreekbaar naar uw wensen.
Al de gerechten worden vers en à la minute bereid,
dank voor u begrip bij kleine wachttijden.

Lunchtime van maandag tot vrijdag kan u komen lunchen van 11.30u tot 16.30 u
Toast champignon met fris slaatje						
slaatje
Allergenen: gluten/aardnoten/soja/melk/mosterd/selderij/sesamzaad/noten

11,50€

Toast gesmolten brie de meaux met honing en noten sla
			
Allergenen: gluten/aardnoten/noten/soja/melk/mosterd/selderij/sesamzaad

13,95€

Toast kannibaal à la minute vers bereid met fris slaatje			
slaatje
		
Allergenen: gluten/aardnoten/soja/melk/eieren/mosterd/selderij/sesamzaad/noten

13,95€

Toast met huisgerookte zalm ui/peterselie/mierikswortel en fris slaatje
Allergenen: gluten/vis/melk/mosterd/sesamzaad/aardnoten

		

15,95€

Toast roereitje met huisgerookte gerookte zalm en avocado en fris slaatje 		
Allergenen: gluten/ei/vis/mosterd/sesamzaad/aardnoten

16,95€

Croque monsieur met beenham en belegen Brugge met fris slaatje
Allergenen: gluten/melk/mosterd/sesamzaad/aardnoten

enkel / 8,50 dubbel / 12,50€

Croque bolognese met beenham en fris slaatje
Allergenen: gluten/melk/mosterd/sesamzaad/aardnoten

enkel / 10,50 dubbel / 14,50€

Croque madam met been ham, belegen Brugge, spiegeleitje en fris slaatje enkel / 9,50 dubbel / 13,50€
Allergenen: gluten/melk/mosterd/sesamzaad/aardnoten/ei

Uitsmijter met beenham, belegen Brugge, eitjes en sla
Allergenen: gluten/melk/mosterd/sesamzaad/aardnoten/ei

		

11,50€

Salade van avocado/huis gerookte zalm/gepocheerd eitje
			
Allergenen: ei/gluten/vis/soja/aardnoten/mosterd/sederij/gluten

16,95€

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

13,95€

Verse tomatensoep met balletjes afgewerkt met room
Allergenen: selderij/soja/aardnoten/melk/lupine/sulfiten/gluten

			

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

Duo van ambachtelijke kaas en garnaal kroket met fris slaatje
		
Allergenen: gluten/ei/soja/aardnoten/melk/selderij/mosterd/sesamzaad/schaaldieren
Vesre pasta bolognese met gemalen gruyère
Allergenen: gluten/ei/selderij/soja/aardnoten/melk
Al de gerechten worden geserveerd met brood

				

6,50€

17,25€
16,50€
13,95€

Panini

Classic
				
		
beenham en belegen Brugge kaas
Italian
					
		
tomaat/mozzarella/pesto
Italian extra
					
				
mozzarella/Italiaanse ham/zongedroogde tomatjes/ pesto/rucola
Healthy
					
		
mozzarella/spinazie.pesto/avocado/pijnboompitjes
Mexican
					
				
tomatensalsa/jalapeno’s/kip/cheddar/avocado

Pain bagnat

Beenham of Brugge belegen kaas
		
Beenham en Brugge belegen kaas
		
Preparé
		
		
Kipcurry of krabsla of tonijnsla
		
Supplement smos
		
			
Entrecote burger, saus naar keuze:
		
burgersaus/BBQ saus/mayo/ketchup/mosterd/pikante saus

		
		
			
			
		
		

5,50€
6,50€
8,50€
8,50€
9,95€

4,50€
5,00€
5,50€
5,50€
1,00€
11,50€

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

Tomatensoep met balletjes
				
Allergenen: selderij/soja/aardnoten/melk/lupine/gluten
Spiegeleitje 2st met brood
					
Allergenen: ei/gluten/melk
Croque vuistje met beenham, belegen Brugge
					
Allergenen: gluten/ei/selderij/soja/aardnoten/melk
Verse pasta bolognese
					
Allergenen: gluten/ei/selderij/soja/aardnoten/melk

5,50€
6,00€
6,00€
8,50€

Zoete zonde tot 16.30u

Voor onze ijscoupes werken wij samen met Cocorico Brasschaat waar al het ijs
ambachtelijk huisgemaakt en dagvers word afgedraaid
Allergenen: bevat sporen van melk/ei/noten/gluten/soja
1 bol
			
		
				
Coupe 3 bollen naar keuze met slagroom
			
		
Keuze uit vanille/mokka/chocolade
Kinderijsje 2 bollen naar keuze met slagroom
					
Keuze uit vanille/mokka/chocolade
Coupe dame blanche met slagroom
					
3 bollen vanille met warme Callebout
Coupe bresilienne met slagroom
					
2 bollen mokka, 1 bol vanille, karamelsaus en hazelnootjes
Coupe warme krieken met slagroom (herfst, winter )
				
Coupe pêche melba met slagroom
				
3 bollen vanille, perzik, frambozencoulis, amandelschilfers
Coupe advocaat met slagroom
					
Coupe aardbei met slagroom ( seizoen)
					
3 bollen vanille, aardbeien, verse aardbeisaus

Pannenkoeken zijn verkrijgbaar van 14u tot 16.30u
Pannenkoek suiker/siroop
2 stuks
Pannenkoek aardbeiconfituur/Nutella
2 stuks
Pannenkoek mikado
2 stuks met vanille-ijs en warme Callebout

3,00€
9,00€
6,00€
10,00€
10,00€
10,50€
10,50€
11,00€
11,00€

					

6,50€

			

7,00€

					

9,00€

