Frisdranken

Warme dranken

Cola					€ 2,50
Cola zero				€ 2,50
Spa rood				€ 2,50
Spa blauw 				
€ 2,50
Sprite					€ 2,50
Tonic					€ 2,50
Bitter lemon				€ 2,50
Cassis					€ 2,50
Fuzetea sparkling			
€ 2,75
Fuzetea green				€ 2,75
Fuzetea green mango/kamille		
€ 2,75
Fanta					€ 2,50
Apfelschorle				€ 2,75
Rivella					€ 2,50
Appelaere 				€ 2,80
Perelaere 				€ 2,80
Verse jus				€ 3,00
Melk (houdbaar)			
€ 2,00
Karnemelk				€ 2,10
Koude chocomelk			
€ 2,50
Fristi					€ 2,50
Kinderlimonade 			
€ 1,50

Koffie					
€ 2,40
Decafé					€ 2,40
Cappuccino				€ 2,60
Koffie verkeerd				
€ 2,75
Latte macchiato			
€ 3,50
Espresso				€ 2,40
Dubbele espresso			
€ 4,30

Smoothie aardbei-framboos		
Smoothie ananas-mango		

€ 4,50
€ 4,50

Caramel cappuccino
€ 3,55
Cappuccino met caramelsiroop
en slagroom				

IJskoffie 				
IJskoffie met slagroom			
Salted caramel ijskoffie			
Salted caramel ijskoffie 			
met slagroom		

€ 4,50
€ 5,00
€ 4,95
€ 5,45

Irish coffee				€ 5,50

Warme choco				€ 2,75
slagroom				€ 0,50
Warme choco special 			
Warme choco met slagroom
salted caramel en Tony’s chocolonely

€ 3,35

Thee					€ 2,30
Verse munt thee			
€ 2,80
Verse gember thee			
€ 2,80
Chaï latte				€ 3,80
Hazel cappuccino			
Cappuccino met hazelnootsiroop
en slagroom			

€ 3,55

Bieren
Jupiler				€ 2,75
Westmalle dubbel		
€ 4,50
Westmalle tripel		
€ 4,75
La chouffe			
€ 4,25
Liefmans			€ 4,00
Malt bier			
€ 2,50
Radler				
€ 2,95
Duvel				€ 4,25
Erdinger (0,5 liter)		
€ 4,95
Leffe blond			
€ 4,00
Leffe bruin			
€ 4,00
Vedett white
		€ 4,00		

Wijnen
Witte wijn (droog)		
Witte wijn (zoet)		
Rode wijn			
Rosé wijn			

€ 3,95
€ 3,95
€ 3,95
€ 3,95

ontbijt specials

maaltijdsalades

te bestellen tot 11.30 uur
Koffie of thee, glas verse jus, 		
verschillende broodjes, diverse
soorten beleg (kaas, ham, boter, jam,
komkommer, tomaat) en een roerei
(bacon of zalm)

€ 9,95

Koffie of thee, glas verse jus, 		
2 American pancakes, gepocheerd
eitje, streaky bacon en warme stroop

€ 9,95

€13,95

Salade warme geitenkaas 		 € 13,95
met vijg, walnoot en honing

				

warme gerechten

Wrap Eiggenwijzz 			 € 10,95
met ingelegde ui, avocado
en gegrilde paprika
€ 9,95

Open clubsandwich, keuze uit:
• zalm/tonijn 				€ 11,50
• bacon/eiersalade			
€ 10,50
Seizoen broodje				
Met warme geitenkaas, vijg,
walnoot en honing.		

€ 11,95

Broodje Oosterse kip			
Kippendijen, mango chutney,
gebakken uitjes en rucola

€ 10,95

Luxe visplank				
Diverse soorten vis
(makreel, rivierkreeftjes, mosselen,
zalm, tonijn & scampikroketje)
Geserveerd met brood & vissoep

€ 15,50 p.p

Luxe vleesplank				
Diverse soorten vlees 		
(eiersalade, carpaccio, 2 Zeeuws spek
bitterballetjes, kipkluifjes, fuet en paté)
Geserveerd met brood & tomatensoep

€ 13,95 p.p

2 kroketten met brood of friet 		
(keuze uit : rundvleeskroket,
scampikroket of Schellach kaaskroket)

€ 10,95
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Salade carpaccio 			 € 12,95
met truffelmayonaise,
Parmezaanse kaas en olijven		
Salade zalm
met huisgemaakte dillesaus		

eiggenwijzze broodjes

Broodje pulled pork 			
met tomatendressing
en gebakken uitjes

huisgemaakte soepen

Kipsaté spiesen (3 stuks)		
met huisgemaakte satésaus,
brood of friet en salade

€ 15,95

Gebakken mosselen			
met gebakken uitjes en tomaat,
afgeblust met Ricard, met friet of
brood en salade		

€ 16,95

geserveerd met brood
Tomatensoep klein			
Tomatensoep groot			

€ 4,95
€ 5,95

Vissoep klein				€ 6,50
Vissoep groot				€ 7,50
Courgettesoep klein			
Courgettesoep groot
		
met spekjes of geitenkaas

€ 5,95
€ 6,95

Brood uit eigen bakkerij			
met kruidenboter

€ 3,95

€ 13,95

Focaccia’s
Focaccia gegrilde groenten
€ 7,50
Focaccia ham en kaas 		€ 6,95
Focaccia zalm				
€ 7,95
met avocado en ei
Focaccia brie				€ 7,50
met walnoten en honing 		

Kinderburger met friet			
€ 6,95
Kindertosti ham kaas			
€ 5,95
Kinder spaghetti			
€ 6,95
Boterham 				€2,25
met jam of chocoladepasta 		
Kinder uitsmijter
		€ 5,95
2 eitjes, 1 boterham

huisgemaakt gebak

pannenkoeken / american pancakes
Onze pannenkoeken zijn ook in
kinderformaat verkrijgbaar

Spaghetti bolognese			
€ 12,95
met geraspte kaas
				
Huisgemaakte burger 			
€ 13,95
met friet en salade
(met bacon, kaas, sla, tomaat en ui) 		
				
Vegaburger met friet en salade

kinderkaart

Appeltaart 		
van het huis

€ 2,95

Appeltaart		
van het huis met slagroom

€ 3,45

Taart van de week
vraag er naar!

€ 3,75

Taart van de week			 € 4,25
met slagroom			

Pannenkoek naturel			
Pannenkoek appel			
Pannenkoek appel/spek			
Pannenkoek kaas			
Pannenkoek kaas/spek			
Pannenkoek spek			

€ 6,50
€ 7,50
€ 8,75
€ 7,50
€ 8,75
€ 8,50

American pancakes (3 stuks)
Streaky bacon en warme stroop		

€ 8,95

Brusselse wafel 			 € 6,25
met seizoensfruit (vraag ernaar),
vanille-ijs en slagroom			

American pancakes (3 stuks)
Lobbige slagroom, blauwe
bessen en blauwe bessenstroop

€ 8,95

Brusselse wafel 			
met poedersuiker en slagroom

Brusselse wafel 			
met chocosaus en slagroom

€ 5,25

€ 4,95

voor bij de borrel
omelet / uitsmijter
geserveerd met wit of bruin brood
Omelet of uitsmijter ham/kaas		
Omelet of uitsmijter bacon 		
Omelet of uitsmijter 			
met gegrilde groenten
Omelet of uitsmijter zalm/bieslook

€ 7,25
€ 7,25
€ 7,50
€ 8,95

pizza’s
Onze pizza’s zijn voor kinderen in
kinderformaat te bestellen
Pizza margherita			
Pizza tonijn met ui			
Pizza zalm/rucola			
Pizza bolognese			

€ 7,95
€ 10,95
€ 12,95
€ 12,50

Zeeuws spek bitterballen (8 stuks)
Rundvlees bitterballen (8 stuks) 		
Bospaddenstoel balletjes (8 stuks)
Kaas bitterballen (8 stuks)		

€ 7,20
€ 6,50
€ 6,95
€ 6,50

Mix van bovenstaande bitterballen
(8 stuks)

€ 6,95

