
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tudor Rose 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

aperitieven cocktails 
  

Picon vin blanc met stukje Camembert € 7.00 

Kirr € 4.50  

Kirr Royale € 5.50  

Porto wit -rood   € 4.50  

Martini wit -rood   € 4.50  

Sherry € 4.50  

Pineau de charentes € 4.50 

Funny pisang (alcoholvrije aperitief ) € 5.00 

Passoa orange -pisang orange € 6.50 

Campari orange (met tonic + 1 euro ) € 7.50  

Aperol Spritz € 6.50 

Gordon gin € 6.50 

Hendricks gin € 8.00 

Bulldog gin € 8.00 

Supplement Val tonic € 2.00 

Supplement Seven tree tonic € 2.50 

Ricard € 7.50 

Apéritief maison   € 7.50 

Sangria wit en rood met vers fruit (seizoen) € 7.00 

Glaasje Cava € 5.00 

Fles Cava Mas d’Ancosa Brut € 23.00 

Wijnen 

Glas wit, rood of rosé   € 4.50 

Karaf halve liter € 12.00 

Huiswijn 0,75 It Choix de Rimay € 18.00 

Glas Massai viognier Zuid Afrika wit  € 5.00 

Fles 75 cl  Massai viognier Zuid Afrika wit  € 21.00 

Glas Caves Saint-Christophe Cabernet sauvignon € 4.80           

Fles Caves Saint-Christophe Cabernet sauvignon € 20.00 

  

  



tapas 

  

Gekruide kippeboutjes 6 stuks 

 

€ 6.00 

 
Mini brochetjes 8 stuks 
 

 

€ 6.00 

Calamares 8 stuks 

 

€ 6.00 

Scampi 8 stuks 

 

€ 6.00 

Tomaat mozarella 8 stuks 

 

€ 6.00 

Rundsvlees bitterballen 10 
stuks 

 

€ 6.00 

Mini loempia 10 stuks 

 

€ 6.00 

    

 
 
 
 

Tapas schotel gemengd 18 stuks 
 
 

 
 

€ 12.00 

frisdranken 

  

Pepsi cola, Pepsi max   € 2.50 

Val orange € 2.50 

Val lime € 2.50 

Val mineraal natuur € 2.50 

Val mineraal bruisend € 2.50 

Val tonic / val agrum € 2.50 

Val bitter lemon € 2.50 

Val citron zero € 2.50 

Fruitsap orange - appelsap € 2.60 

Tomatensap Looza € 2.60 

Fristi € 2.60 

Cécémel € 2.60 

Val Tea  € 2.50 

Val mineraal natuur 0,50 cl € 4.50 

Val mineraal bruisend 0,50 cl € 4.50 

  

  

  

versnaperingen 

  

Bordje jonge kaas met zilveruitjes € 5.50 

Bordje gemengd : kaas en salami € 6.00 

Bordje italiaanse ham € 6.00 

  

  

 
 

 



bieren van ‘t vat  

  

Pils 25 cl € 2.50 

Pils 33 cl € 3.00 

Pils halve liter € 4.50 

Tongerlo blond 6° 33 cl € 4.00 

Tongerlo bruin 6,5° 33 cl € 4.00 

Keizer Karel Goud Blond 8,5° 33 cl € 4.00 

  

bieren op fles 

  

Palm 25 cl € 3.00 

Rodenbach 25 cl € 3.00 

Super 8 blanche (witbier) 33 cl € 3.50 

Kriek mystic 25 cl € 3.00 

Adler 25 cl € 3.00 

Pils Na Star Blond 25 cl € 3.00 

Keizer karel robijn rood 8,5° 33 cl € 4.00 

Duvel 8,5° 33 cl € 4.00 

Tongerlo Prior (abdijbier) 9° 33 cl € 4.00 

Orval 6,2 ° 33 cl € 4.00 

Brugse Zot 6° 33 cl € 4.00 

  

  

  

  

  

  

warme dranken 

  
Koffie expresso (déca, mokka) € 2.60 
Kannetje koffie (1 pers) € 4.50 
Kannetje thee rozebottel,munt,kamille,groene,earlgrey € 2.60 

Cappuccino met slagroom of met melkschuim 
Latte macchiato 

€ 3.00 
€ 3.20 

Latte macchiato met speculoos € 3.80 

Latte macchiato met hazelnoot € 3.80 

Latte macchiato met caramel € 3.80 

Warme cécémel (met slagroom € 3.00) € 2.70 

Koffie verkeerd € 3.00 

Irish coffee (whisky) € 7.00 

French coffee (cognac) € 7.00 

Marnissimo (grand marnier) € 7.00 

Italian Coffee (amaretto) € 7.00 

Bailey’s warme cécémel met slagroom  € 8.00 

Amaretto met warme cécémel en slagroom € 8.00 

Bruine Bacardi met cécémel en slagroom € 8.00 

sterke dranken 

  

Cognac € 6.50 

Calvados € 6.50 

Amaretto Di Saronno, Bailey’s € 6.50 

Cointreau € 6.50 

Whisky € 6.50 

Wodka, Bacardi € 6.50 

Jonge Bols € 4.00 

Grand marnier € 6.50 

Supplement cola – tonic – fruitsap  € 2.50 

  



pannenkoeken 

wafels  

  

Met suiker € 4.00 

Met boter en suiker € 4.50 

Met confituur € 4.50 

Met slagroom of ijs  € 5.50 

Met slagroom en ijs € 6.00 

Met ijs en chocoladesaus € 6.00 

Met aardbeien (seizoen) € 8.00 

Met banaan € 7.00 

  

Warme appeltaart met ijs of slagroom € 4.50 

Warme appeltaart met ijs en slagroom € 5.00 

Warme kriekentaart met ijs of slagroom € 4.50 

Warme kriekentaart met ijs en slagroom € 5.00 

  

Supplement chocoladesaus  € 1.00 

Supplement vanille ijs € 1.00 

Supplement advocaat € 2.00 

Supplement slagroom € 1.00 
  

  

  

 
  

  

kleine honger 

  
Tomatensoep met balletjes € 4.00 

Croque monsieur (2 stuks) € 8.50  

Croque Hawai (2 stuks) € 9.50 

Croque bolognaise (2 stuks) € 10.50 

Croque met geitenkaas (2 stuks) € 11.00 

  

Huisgemaakte Bruscetta Veggie mozarella, gedroogde tomaat, pesto € 12.00 

Huisgemaakte Bruscetta ham spek € 12.00 

Huisgemaakte Bruscetta tonijn € 12.00 

Huisgemaakte Bruscetta parmaham € 12.00 

Toastje met gerookte zalm € 12.00 

pasta  

Lasagna bolognaise met brood en boter € 13.00 

Spaghetti bolognaise € 12.00 

Ovenschotel macaroni met kaas en ham € 12.00 

Thaise wok met rundsvlees en Thaise noedels € 17.50 

Gewokte scampi met curry en champignon € 18.00 

  

Penne of tagliatelli  

    Carbonara € 13.00 

    Arabiata pikant € 12.00 

    Gerookte zalm € 17.00 

  

 
 



pizza  

  

Pizza MARGHERITA 
mozzarella,oregano, 
tomatensaus 

 

 

€ 12.00 

 
Pizza PEPPERONI 
pepperoni, mozzarella, 
zongedroogde tomaten, 
tomatensaus 
 

 

€ 14.00 

 
Pizza GANDAHAM 
gandaham, rucola, mozzarella, 
tomatensaus 
 
 

 

€ 16.00 

Pizza HAWAI 
ananas,ham, mozzarella, 
tomatensaus 
 
  

€ 14.00 

Pizza PROSCIUTTO 
ham, champignons, 
mozzarella, tomatensaus 
 
  

€ 14.00 

 
Pizza VEGETARISCH 
champignons, groene paprika, 
rode ui, tomaat, mozzarella, 
tomatensaus 
 
 

 

€ 14.00 

   

kroketjes met frietjes of brood 

  

Kaaskroketjes 2 stuks  € 11.00 

Kaaskroketjes 3 stuks  € 13.00 

Garnaalkroketjes 2 stuks  € 13.00 

Garnaalkroketjes 3 stuks  € 16.00 

Duo van kaas- en garnaalkroketje  € 12.00 

  

  

slaatjes met frietjes of brood 

Salade met gebakken scampi  € 18.00 

Salade met geitenkaas, gebakken spek en appeltjes € 18.00 

Salade Niçoise € 16.00 

Salade met gerookte zalm € 18.00 

Slaatje met gelakte kip en spek € 16.00 

  

daglunch 
€ 11.95 

 

Van maandag tot en met zaterdag 

 

Vaste lunch op donderdag:  
Steak met salade en frietjes met keuze van sausje 

  

Portie frietjes of kroketjes met mayo of ketchup 
€ 4.00 

 

Portie brood 
 

€ 2.00 



visgerechten 

Oostends vispannetje met puree € 18.00 

Kabeljauwhaasje met graanmosterdsaus & duchesse 
aardappelen € 18.00 

Scampi (10 stuks) met lookboter en frietjes € 19.00 

Scampi (10 stuks) diabolique met frietjes € 19.00 

Gebakken zalmfilet met béarnaisesaus en frietjes € 18.00 

vleesgerechten 

met frietjes en slaatje  

Vlaamse rundsstoverij € 17.00 

Vol au vent  € 14.00 

In huis bereide steak tartare € 17.00 

Amerikaanse hamburger € 17.00 

Gehaktballetjes in tomatensaus  € 14.00 

Steak natuur  € 18.00 

Steak met pepersaus  € 20.00 

Steak met archiducsaus  € 20.00 

Steak met béarnaisesaus  € 20.00 

  

Dessert 
 

Chocolade mousse  € 5.00 

Crème brulée € 6.00 
 

 

Bekijk ook onze weeksuggestie op het infobord 
 

 

kindermenu’s   -12 jaar 

  

Spaghetti € 9.00 

Vol au vent met slaatje en frietjes € 9.00 

Stoverij met appelmoes en frietjes € 10.00 

Frikandel ( 2 stuks ) met appelmoes en frietjes. € 9.00 

Gehaktballetjes in tomatensaus met appelmoes en 
frietjes 

€ 9.00 

  

Voor vragen over allergenen kunt u terecht  bij onze 
medewerkers   

  

Met de kleintjes op stap…  

  
Breng zeker ook een bezoekje aan het recreatiepark ‘Koninginnehof ‘ aan de rand  

van Oostende. Speelplein, minigolf, roeibootjes, pedalo’s, kajak, gocart 
We bevinden ons in het Maria Hendricapark 

op wandelafstand van het station. 

 

 
Recreatiepark 

Koninginnehof 
www.koninginnehof.be     059 80.04.54  

platanendreef 1     8400 Oostende

 
  

  

http://www.koninginnehof.be/


roomijs 

  

Kinderijsje in potje (2 bollen) € 3.50 

Coupe vanille € 5.00 

Coupe pistache € 5.50 

Dame Noire € 6.50 

Coupe dame blanche € 6.50 

Coupe brésilienne € 6.50 

Coupe advokaat € 7.00 

Coupe stracciatella € 7.50 

Coupe banana split € 7.50 

Coupe vers fruit (seizoen) € 8.00 

Coupe aardbeien (seizoen) € 8.00 

  

Milkshake vanille € 5.00 

Milkshake chocolade € 5.00 

Milkshake aardbeien (seizoen) € 6.00 

Milkshake banaan € 6.00 

    …….nog een culinair ideetje……  

 
Op 100 m van deze zaak bevindt zich onze ‘zuster’ bistro  ‘De Peperbusse’. Gekend in 
Oostende voor zijn heerlijke en betaalbare dagschotels en leuke lunchkaart. Loopt u in 

de Kapellelestraat richting het strand sla dan de eerste straat rechts af.  

   

Bistro    De Peperbusse 
059 43 60 86    St Paulusstraat 41     8400 Oostende 
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http://click.e3.tripadvisor.com/?qs=40fa6ad1e86f01df428a8710f21b01ada208a365c5b9682e2032848d8933af101ad8ac7a073714469c6d96c7e8de2267

