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APERITIEVEN 

Picon vin blanc  € 7.00
Kirr (Kirr royale € 6.00)  € 5.00 
Porto wit - rood, Sherry, Pineau de charentes  € 4.50 
Martini wit – rood, Gancia € 5.50 
Martini fiero met tonic € 7.00 
Pisang  orange, Passoa orange  € 6.50 
Campari orange (met tonic + 1 euro )  € 8.00
Aperol spritz € 8.00
Aperitief maison  € 8.00
Ricard  € 7.00
Glaasje Cava Grimau Brut € 5.50
Fles Cava Grimau Brut € 23.00
Sangria rood in huis gemaakt met vers fruit € 8.00
Sangria wit Happy Moments met vers fruit € 8.00

CIDERS
Strongbow Red Berries 33cl 4,5° € 4.00
Strongbow Gold Appel 33cl 4,5° € 4.00

GIN
Gordon Gin*  € 9.00
Hendrickxs Gin* € 12.50

Schotse gin met 11 planten waaronder komkommer
Gin Mare* € 13.00

Spaanse unieke gin met regionale kruiden en mediterraans aroma

*met tonic naar keuze:
original, elderflower, pink pepper, hibiscus, ginger beer, mediterranean



MOCKTAILS

Funny pisang orange € 5.00
Crodino biono aperitivo (op basis van fijne kruiden) € 4.00
met tonic of jus (+ € 2.50)
Virgin Mojito (met limoen en munt) € 5.00
Virgin Orange Mule (sinaas- en limoensap, ginger beer) € 6.00
Martini Floreale met tonic € 7.00
Martini Vibrante met tonic € 7.00
N.A. Gin Copperhead met Fever Tree Elderflower € 8.00
of ginger beer

COCKTAILS

Dark ‘n Stormy (bruine bacardi, ginger beer, limoen) € 9.50
Cuba Libre (rum, cola, limoen) € 9.00
Mojito (rum, limoensap, rietsuiker, munt) € 8.50
Berry Mojito (rum, cassis, limoensap, munt) € 8.50
Russhian vodka (met pink tonic) € 9.00
Pink Army vodka (met hibiscus en limoen) € 9.00
Moscow Mule (vodka, ginger beer, limoen) € 9.50
Pornstar Martini (vodka, passievrucht, vanille, limoen) € 8.50
Cointreau Mule (met ginger beer en limoen) € 9.50
Tonicello (limoncello met tonic en basilicum) € 8.00

VERSNAPERINGEN

Bordje kaas  € 5.50
Bordje salami  € 5.50
Bordje kaas en salami  € 6.00
Bordje italiaanse ham  € 6.50
Chips  € 1.80
Frangipanne  € 1.70
Nacho’s met guacamole en salsa medium € 8.00

supplement saus + 2.50



FRISDRANKEN  

Pepsi cola, Pepsi max € 2.60
Fanta, sprite  € 2.70
Plat water, spuitwater  € 2.30
Fles Val plat / bruis 0,5 Lt  € 4.00
Fles Val plat / bruis 1 Lt  € 7.00
Val mineral natuur  € 2.50
Val mineral bruisend  € 2.50
Gini  € 2.90
Schweppes tonic, agrum, pink of oasis  25cl € 2.90
Tönissteiner citron /orange /fruitkorf/naranja fit  € 2.90
Looza orange – Looza appelsap   € 2.80
Tomatensap Looza  € 2.80
Fruitsap natuur  € 4.50
Fristi, Cécémel, glas melk  € 2.80
Lipton ice tea, ice tea green, ice tea peach, ice tea zero  € 2.80

BIOLOGISCHE DRANKEN
n.a., vegan, bruisend weinig calorieën, geen kleurstoffen

Granaatappel- en veenbes € 4.00
Roze pompelmoes € 4.00

WIJNEN

Glas huiswijn wit chardonnay, rood merlot of rosé pays d’oc € 4.50
Karaf halve liter  € 13.00
Fles huiswijn 0,75 lt  € 19.50
Domaine Laborie rouge glas € 5.20 fles € 25.00
(merlot - cabernet sauvignon)
Moulin des vignes glas € 5.20 fles € 25.00
(chardonnay)



BIEREN VAN HET VAT (seizoen)  

Tongerlo blond 6° 33 cl € 4.30
Tongerlo bruin 6,5° 33 cl € 4.30
Brugse zot 33 cl 6° € 4.30
Oostendse Keyte Blond 33 cl 7,7°  € 4.30
Keizer karel goud blond 33 cl 8,5° € 4.50
Kasteelbier rouge 33cl 8° € 4.30
Rodenbach 25 cl 5.2° € 3.20
Rodenbach halve liter 5,2° € 5.70
Kriek Mystic 33 cl 5,2° € 3.70
Kriek Mystic 50 cl 5,2° € 5.70
Pils 25 cl 5,2° € 2.60
Pils 33 cl 5,5° € 3.20
Pils halve liter 5,2° € 4.70

BIEREN OP FLES

Palm 25 cl 5,2°  € 3.20
Hoegaarden 25 cl 4,9°  € 3.20
Carlsberg 25 cl 5,5° € 3.50

ALCOHOL VRIJ BIER

Carlsberg 0% 25 cl 0,0° (caloriearm) € 3.20
Jupiler 00 25 cl 0,0° € 3.20
Sport Zot 0,4° 33 cl 0,4° € 4.30
Liefmans fruitesse on the rocks 25cl 0,0° € 3.50



TRAPPIST  

Westmalle tripel 33 cl 9,5° € 4.40
Westmalle donker 33 cl 7° € 4.40
Chimay blauw 33 cl 9° € 4.50
Tripel Le Fort 33cl 8,8° (beste tripel van de wereld) € 4.50

ZWARE BIEREN

Duvel 33 cl 8,5° € 4.40
Kasteelbier triple 33 cl 11° € 4.40
Kasteelbier bruin 33 cl 11° € 4.40
Karmeliet triple 33 cl 8,4° € 4.40
Omer 33 cl 8° € 4.40
Orval 33 cl 6.2° € 4.40
Cornet 33cl 8,5° € 4.50



STERKE DRANKEN

Baileys € 7.00
Cognac  € 7.00
Calvados  € 7.00
Amaretto Di Saronno  € 7.00
Cointreau  € 7.00
Grand marnier  € 7.50
Jonge Bols  € 4.00
Limoncello € 4.00
Whisky JB  € 6.50
Bacardi  € 6.50
Vodka Eristoff € 6.50

supplement frisdrank +2.50  



WARME DRANKEN

Koffie expresso (déca, mokka) € 2.70
Kannetje koffie (1 pers) € 4.70
Kannetje thee  € 2.80
(forest fruit, rozenbottel, munt, kamille, groene, gember/citroen
Cappucino (met slagroom of melkschuim) € 3.30
Warme cécemel  € 2.80
Warme cécemel met slagroom  € 3.30
Warme cécemel met amaretto en slagroom  € 8.00
Koffie verkeerd met gestoomde melk € 3.30
Latte macchiato met speculoos, hazelnoot of caramel  € 3.80
Irish coffee (whisky), French coffee (cognac), Baileys coffee € 8.00
Marnissimo (grand marnier), Italian coffee (amaretto)  € 8.00

PANNENKOEKEN,WAFELS (ten vroegste vanaf 14u30)

Met suiker € 4.50
Met boter en suiker  € 5.00
Met confituur € 5.00
Met nutella  € 5.00
Met slagroom of ijs  € 5.50
Met ijs en chocoladesaus  € 6.50
Met grand marnier  € 9.50
Met aardbeien € 9.00

Warme appeltaart € 4.30
Warme appeltaart met ijs en slagroom € 5.50



zit u binnen, dan krijgt u een rood nummer, 
op het terras bij de ingang een zwart nummer, 
op het grote terras vooraan een blauw nummer 
op het terras met de witte stoelen een groen nummer. 

De bestekken en de dranken mag u onmiddellijk meenemen aan 
het self service. Nadat u betaald hebt brengen wij de maaltijd 
aan tafel (wij vinden u terug aan de hand van het nummer)

Onze keuken is doorlopend open van 12u00 tot 17u30. 
Tijdens de maanden nov, dec, jan. en febr. sluit de keuken 
om 17u00. In juli en augustus is de keuken bij mooi weer 
doorlopend open van 12u00 tot 19u00.

Gelieve uw schoothondje op een dekentje te laten 
zitten als het op de bank of op een stoel zit.

Doe uw bestelling aan het selfservice.
Wij geven u een nummer mee om op uw tafel te plaatsen: 

EEN WOORDJE UITLEG BIJ
HET BESTELLEN VAN EEN MAALTIJD

Gerechten kunnen allergenen bevatten.
Wij geven u hierover graag meer info.



VOORGERECHTEN (vergezeld van 1 broodje)  

Verse soep van de dag  € 4.00
Lauw geitekaasje met spek en honing met garnituur  € 9.00
2 kaaskroketjes met garnituur € 8.00 
2 garnaalkroketjes met garnituur € 10.00
Scampi 5 stuks met lookboter  € 9.50
Scampi 5 stuks licht pikant € 9.50
Garnaalsalade  € 15.00
Toast met gerookte zalm en snipperuitjes  € 10.50
Italiaanse ham met meloen  € 10.50
Supplement brood € 2.00

VISGERECHTEN  

Gerookte zalm met garnituur, brood of frieten  € 19.00
Gebakken zalm met béarnaisesaus, slaatje en frietjes € 19.00
Vispannetje (tongrolletje, kabeljauw, zalm, scampi) € 17.00

met puree 
Ovenschotel van kabeljauw,  € 17.00

in kreeftensausje met puree 
Scampi (9 st.) met lookboter en frietjes  € 18.00
Scampi (9 st.) licht pikant met look,  € 18.00

tomaat champignons en frietjes 
Tonijnsalade met slaatje en frietjes € 15.00
Tomaat garnaal met garnituur en frietjes  € 25.00

Wijntip:
Moulin des vignes

 Chardonnay
 France-Languedoc

 Een volle wijn met wat houtlagering in de neus en in de mond



VLEESGERECHTEN

Italiaanse ham met meloen, frietjes of brood  € 17.00

Vlaamse rundsstoverij met slaatje en frietjes    € 16.00

Vol au vent met slaatje en frietjes    € 15.00

Kipfilet archiduc met slaatje en kroketten    € 15.00

Americain préparé (rund) met slaatje en frietjes  € 16.00

Gehaktballetjes in tomatensaus met slaatje en frietjes   € 14.00

Steak natuur met slaatje en frietjes  € 18.00

Steak met pepersaus, slaatje en frietjes   € 20.00

Steak met béarnaisesaus, slaatje en frietjes   € 20.00

Steak met archiducsaus, slaatje en frietjes    € 20.00

Rib-eye met saus naar keuze, sla en frietjes   € 25.00

Angus beefburger met slaatje en frieten    € 17.00

Wijntip:
Domaine Laborie rouge

 Merlot - Cabernet Sauvignon
 France-Languedoc

 Een rode wijn met een typische Bordeaux blend. Krachtig in de mond,
 sappige smaken maar zijdezachte tannines en een elegante afdronk.



DAGSCHOTEL

Dagschotel vlees op ma -di -woe -zat  € 11.00
Dagschotel vis op donderdag  € 13.00
Dagschotel vis of vlees op zon -en feestdagen  € 17.00

DIVERS

Portie frietjes of kroketten met mayo of ketchup    € 5.00
Portie brood met boter    € 2.00
Gemengd slaatje  € 5.00
Portie appelmoes  € 2.50
Ketchup € 0.30



VEGGIE

Canneloni met spinazie, noten, ricotta en brood    € 15.00

Vegetarische burger met slaatje en frieten  € 16.00

KROKETJES

Kaaskroketjes (3 stuks) met garnituur en frietjes    € 15.00

Garnaalkroketjes(3 stuks) met garnituur en frietjes   € 18.00

Duo van kaas- en garnaalkroketje  € 15.00
met garnituur en frietjes    

KINDERMENU’S - 12 JAAR

Spaghetti  € 8.00

Vol au vent met slaatje en frietjes    € 8.00

Stoverij met appelmoes en frietjes   € 9.00

Frikandel (2 stuks) met appelmoes en frietjes.  € 8.00

Gehaktballetjes in tomatensaus met appelmoes en frietjes    € 8.00

Kippenuggets met appelmoes en frietjes   € 9.00



SNACKS  

Spaghetti bolognaise (extra potje kaas + 1€)   € 14.00

Lasagne bolognaise met brood  € 16.00

Toast cannibal met slaatje en dressing    € 10.00

Lauw geitekaasje met spek en honing (2stuks),  € 15.00
frietjes of brood   

Maxi croque uit het vuistje    € 7.00

Maxi croque met slaatje en dressing   € 10.00

Maxi croque bolognaise met slaatje en dressing    € 12.00

Maxi croque hawai met slaatje en dressing   € 12.00

Mogen wij u vriendelijk vragen om geen luide 
muziek of filmpjes af te spelen op uw smartphone 
of tablet in de nabijheid van de andere klanten.



ROOMIJS

Vanille, mokka, chocolade, straciatella, banaan, aardbei, pistache

Kinderijsje in potje (2 bollen).  € 4.00

Hoorntje of potje met 1 bol.  € 2.00

Hoorntje met 2 bollen  € 3.00

Coupe vanille  € 5.00

Coupe panaché (3 verschillende smaken) € 6.00

Coupe dame blanche  € 7.00

Coupe brésilienne    € 7.00

Coupe advokaat  € 8.00

Coupe stracciatella (met banaan en chocoladesaus)  € 8.00

Coupe banana split  € 8.00

Coupe aardbei € 8.50

Coupe vers fruit € 8.50

Milkshake vanille  € 4.50

Milkshake chocolade    € 4.50

Milkshake aardbeien (seizoen)  € 5.50

Milkshake banaan  € 5.50



OPENINGSUREN

We zijn open van 10u30 tot 18u00.

Gesloten op vrijdag.

In juli en augustus zijn we bij mooi weer open tot 
19u30 en is de keuken doorlopend open tot 19u00.
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