
Wij verzorgen buiten onze
lunchkaart ook verschillende 

buffetten op aanvraag.
Hieronder ziet u wat voorbeelden.
Voor vragen kunt u terecht bij de 

medewerker achter de bar.

In overleg kunnen wij diverse culinaire 
diensten leveren. Bij u thuis, op het werk of 

gezellig bij ons in het restaurant; samen met u 
stellen we een passend menu samen.

 

    High tea €19,95
   (1 dag van tevoren reserveren)

          Taarten op bestelling
          Feesten, partijen of recepties
          Huisgemaakte hapjes
          Bruiloftspartijen

gewoon
doen

vraag naar onze lunchkaart!



   

Warme dranken
Koffie      €  2.10
Decafe      €  2.10
Cappuccino     €  2.30
Koffie verkeerd     €  2.45
Latte macchiato     €  3.50
Espresso      €  2.10
Dubbele espresso     €  4.00

Warme Choco     €  2.25
Slagroom     €  0.50

Warme Choco special:
Warme choco met slagroom, 
caramelsaus en marshmallows   €  3.25

Eiggenwijzz Maltesers Choco:
Warme melk met een flinke hand 
Maltesers en slagroom    €  3.00

Thee      €  2.00
Verse munt thee     €  2.50
Verse gember thee     €  2.50

Chaï latte      €  3.50
Hazel cappuccino  
Cappuccino met hazelnootsiroop en slagroom  €  3.25 
Caramel cappuccino  
Cappuccino met caramelsiroop en slagroom   €  3.25

Irish coffee     €  5.20

Gebak huisgemaakt
Appeltaart                    €  2.50
van het huis

Appeltaart van het huis met slagroom   €  3.00

Taart van de week, vraag ernaar!!    €  3.00

Taart van de week met slagroom    €  3.50

Brusselse wafel red love: Wafel met warme rode 
vruchten, vanilleijs en slagroom                             €  4.95

Brusselse wafel met poedersuiker en slagroom              €  4.50
     
De wafels worden vers bereidt door ons!

Frisdranken
Verse jus     € 2.75
Appelsap      € 2.10
Cola      € 2.10
Coca cola zero     € 2.10
Spa rood      € 2.10
Spa blauw     € 2.10
Seven up      € 2.10
Tonic      € 2.10
Bitter lemon     € 2.10
Cassis      € 2.10
Lipton ice tea/green    € 2.50
Lipton peach(zonder prik)    € 2.50
Fanta      € 2.10
Apfelschorle     €  2.50
Rivella      €  2.10
Melk (houdbaar)     €  1.75
Karnemelk     € 1.75
Koude choco     € 2.25
Fristi      € 2.25

Alcoholische dranken
Jupiler                €  2.30
Westmalle dubbel               €  3.85
Westmalle tripel                €  4.50
La Chouffe               €  3.75
Liefmans                             €  3.75
Malt bier                           €  2.20
Radler                €  2.75
Duvel                €  3.75
Erdinger                             €  4.25
Leffe blond               €  3.50
leffe bruin     €  3.50

Witte wijn                    €  3.75
Zoete witte wijn                  €  3.75
Rode wijn                    €  3.75
Rosé                    €  3.75

Port                   €  3.20
Sherry med/dry                   €  3.35
Martini                    €  3.50
Jonge/oude jenever                  €  2.65
Buitenlands gedest. v.a               €  4.35

Voor bij de borrel
Van Dobben Bitterballen 8 stuks                €  6.95
Kaasstengels 8 stuks              €  5.95
Bittergarnituur 8 stuks             €  7.25
8 stuks (warm en koud)


