
Frisdranken

Cola     € 2,60
Cola zero    € 2,60
Spa rood    € 2,60
Spa blauw     € 2,60
Sprite     € 2,60
Tonic     € 2,90
Bitter lemon    € 2,70
Cassis     € 2,60
Fuzetea sparkling   € 2,85
Fuzetea green    € 2,85
Fuzetea green mango/kamille  € 2,85
Fanta     € 2,60
Apfelschorle    € 2,95
Rivella     € 2,70
Appelaere     € 2,90
Verse jus    € 3,50
Melk (houdbaar)   € 2,10
Karnemelk    € 2,10
Koude chocomelk   € 2,70
Fristi     € 2,70
Kinderlimonade    € 1,60

Smoothie aardbei-framboos  € 4,75
Smoothie ananas-mango  € 4,75
Smoothie spinazie-broccoli-appel € 4,75

IJskoffie     € 4,75
IJskoffie met slagroom   € 5,25
Salted caramel ijskoffie   € 5,45
Salted caramel ijskoffie met slagroom € 5,95

Warme dranken

Koffie     € 2,50
Decafé     € 2,50
Cappuccino    € 2,75
Koffie verkeerd    € 2,75
Latte macchiato   € 3,70
Espresso    € 2,50
Dubbele espresso   € 4,50

Warme choco    € 2,95
+ slagroom    € 0,50

Warme chocomelk speciaal   € 4,50 
Warme choco met salted caramel,
tony chocolonely en slagroom 

Thee     € 2,50
Verse munt thee   € 2,95
Verse gember thee   € 2,95

Chaï latte    € 3,95

Hazel cappuccino   € 3,75
Cappuccino met hazelnootsiroop
en slagroom   

Caramel cappuccino   € 3,75
Cappuccino met caramelsiroop 
en slagroom    

Irish coffee    € 5,95

Onze koffies zijn ook verkrijgbaar met havermelk 
i.p.v. volle melk (+ € 0,50)

Bieren

Jupiler     € 2,90
Westmalle dubbel   € 4,75
Westmalle tripel   € 4,95
La chouffe    € 4,50
Liefmans    € 4,25
Heineken 0,0%    € 2,85
Radler     € 3,10
Duvel     € 4,45
Erdinger (0,5 liter)   € 5,25
Leffe blond    € 4,25
Leffe bruin    € 4,25
Vedett white    € 4,25 

Wijnen

Witte wijn (droog)   € 4,25
Witte wijn (zoet)   € 4,25
Rode wijn    € 4,25
Rosé wijn    € 4,25



Ons brood w ordt dagelijks 

vers voor u gebakken in 

onze eigen Bakkerijzz

ontbijt  specials
te bestellen tot 11.30 uur

Koffie of thee, glas verse jus,   € 10,95
verschillende broodjes, diverse 
soorten beleg (kaas, ham, boter, jam, 
komkommer, tomaat) en een roerei 
(bacon of zalm)  

eiggenwijzze broodjes

Falafel     € 11,50
Naan brood, munt, pittige aioli, 
pruimtomaat en dukkah

Focaccia Gebrande geitenkaas  € 11,50
Spek, druivenchutney en noten 
(dit broodje is ook vegetarisch te bestellen) 

Focaccia zalm    € 12,95
Gerookte zalm, venkel, limoen
en kruidenmayonaise  

Open clubsandwich pulled chicken € 13,95
Lauwwarme pulled chicken, jalapeño
en een crumble van nachos 

Open clubsandwich pulled salmon € 15,25
Pulled salmon, pruimtomaat, avocado
en groene kruiden

Eiggenwjzze dog   € 11,25
Hot dog, spek, krokante uitjes,
ketchup en mosterd mayonaise

2 kroketten met brood of friet   € 12,95
keuze uit : rundvleeskroketten, 
garnalenkroketten of kaaskroketten
van kaasboerderij Schellach       

Lunchplank vis     € 16,25
Toast met pulled salmon, 
Surinaams puntje met een garnalenkroket, 
en een soepje van de maand

Lunchplank vlees    € 15,50
Toast met pulled chicken, Surinaams 
puntje met een rundvleeskroket 
en een soepje van de maand

maaltijdsalades

Salade pittige kip    € 15,50
Pittige kip, krokante ui, miso-mayonaise  

Salade gebrande geitenkaas   € 15,50
Geitenkaas, bietendressing, 
dukkah en rozijnen
    

warme gerechten

BBQ chicken    € 16,50
Kipspies, BBQ saus, jalapeño,
nacho crumble, friet en salade

Spaghetti bolognese   € 12,95
met geraspte kaas          
    
Huisgemaakte burger    € 15,50
Brioche, bacon,  cheddar, 
jalapeño-mayonaise, friet en salade   
  
Falafelburger          € 14,95  
Brioche, cheddar, uienringen, 
pittige aioli, friet en salade 

tosti ’s

Boeren tosti         € 7,75
Ham, kaas of ham en kaas

Focaccia    € 8,50
Ham, kaas of ham en kaas

kinderkaart

Friet met snack en appelmoes  € 7,50
kroket of frikandel 

Kinderspaghetti    € 6,95 

Boterham     € 2,95
met jam of chocoladepasta   

Kinder uitsmijter    € 6,50
2 eitjes, 1 boterham

huisgemaakt gebak
uit eigen bakkerij

Appeltaart             € 3,95 

Appeltaart met slagroom                 € 4,50

Taart van de week                            € 4,25
vraag ernaar! 

Taart van de week met slagroom € 4,75  
 
Brusselse wafel    € 5,25
met chocosaus en slagroom 

Brusselse wafel met fruit  € 6,95
met seizoensfruit (vraag ernaar), 
vanille-ijs en slagroom    
 
Brusselse wafel    € 4,95
met poedersuiker en slagroom 

voor bij  de  borrel

Rundvlees bitterballen (8 stuks)   € 7,50
Mix garnituur (8 stuks)    € 7,50        
Groenteballetjes (8 stuks)  € 7,25
Brood met kruidenboter    € 5,95 

huisgemaakte soepen
geserveerd met brood

Tomaten-crèmesoep   € 7,50  
Vissoep    € 9,50
Wisselende soep   € 7,50             
  
Brood met kruidenboter    € 5,95

pannenkoeken 
Onze pannenkoeken zijn ook in 
kinderformaat verkrijgbaar

Pannenkoek naturel   € 6,95 
Pannenkoek appel   € 7,95
Pannenkoek appel/spek   € 9,25
Pannenkoek kaas   € 8,50
Pannenkoek kaas/spek   € 9,50
Pannenkoek spek   € 8,95
 

omelet /  uitsmijter
geserveerd met wit of bruin brood

Omelet of uitsmijter ham/kaas  € 9,50
Omelet of uitsmijter bacon   € 9,50
Omelet of uitsmijter zalm    € 11,50
 

high tea
Graag minimaal 1 dag van te voren 
reserveren

High tea    € 22,95 p.p
Twee rondes met hartige en zoete 
hapjes uit onze eigen bakkerij, 
geserveerd met onbeperkt koffie 
en thee

Heeft u een 
allergie? Meld 

het ons.


