
= vegetarisch 

= pikant 
 
       = glutenvrij 
Onze producten kunnen allergenen bevatten. Voor meer informatie kunt u één van onze medewerkers 
raadplegen 

 

 

Lunchkaart (harde broden worden niet meer gemaakt na 17.00) 

Koude broodjes Warme broodjes 
 Zacht     Pistolet/Italiaanse bol 

Jonge kaas of 

oude kaas  

€ 2.95 € 4.30 

Achterham € 2.95 €4.30 

Fricandeau € 3.90 €5.25 

Filet American 

*Met uitjes en 

augurk 

€4.65 €6.00 

Carpaccio 

* met truffel 

mayonaise 

€6.65 €8.00 

Gerookte zalm 

*met roomkaas 

€6.65 €8.00 

Gezond €4.65 €6.00 

Menu 

Hamburger menu                                              €10.95 

Huis gemaakte kipsate menu                            €12.95 

Huis gemaakte varkenssate menu                    €13.95 

Varkensschnitzelmenu                                     €13.95 

kipschnitzelmenu                                                      € 12.95 

 Zacht     Pistolet/Italiaanse 

bol 

Warm vlees 
*met gebakken 

uitjes, champignons 

en huisgemaakte 

satésaus 

€ 6.40 €7.75 

Spicy kip  €6.40 €7.75 

Tosti hawai €4.50  

Tosti ham&kaas €4.00  

Panini ham & 

kaas 

 €4.95 

Pannini shoarma  €7.75 

Panini Hawaï  €5,45 

Uitsmijter 

ham&kaas 

€ 7.50  

Uitsmijter spec 
*ham, kaas & beacon 

€8.50  

 

Hamburgers 
Hamburger speciaal                                            € 5.00 

* met gebakken uitjes, mayonaise en curry 
 

Cheeseburger                                                       € 5.50 

* gebakken ui, smeltkaas, mayonaise en curry 

 

Hawai burger                                                        €5.50 

* gebakken ui, ananas, mayonaise en curry 
 

Bbq burger                                                            €6.25 

* met smokey bbq saus, uitjes en beacon 
 

Kipburger                                                             €4.50 

Vega burger                                                      €4.50 

Soep 

Kippensoep, tomatensoep of groentesoep        €4.75 

* alle geserveerd met een stukje brood 

Maaltijdsalade 

Carpaccio     €11.95 
* met een diverse zaden, geraspte laas, pittige rucola en met 

een truffelmayonaise dressing 

Tonijn      €10.95 
*Met een zoete dille dressing, gesnipperde ui en pittenmix 

Kip        €10.95 
*geraspte kaas, pittenmix met een honingmosted dressing 

Gerookte zalm     €11.95 
*pittenmix met gesnipperde ui met een kruidendressing 

Beacon      €10.95 
* met gebakken beacon, pittenmix, sa melange en met 

kruidendressing 

 

Gebak 

Appeltaart     €2.50 
* slagroom +0.80 

Muffin      €2.50 

Gevulde koek     €2.50 

 



= vegetarisch 

= pikant 
 
       = glutenvrij 
Onze producten kunnen allergenen bevatten. Voor meer informatie kunt u één van onze medewerkers 
raadplegen 

 

 
Borrelhapjes  
Bittergarnituur (8stuks)  € 5.00 

Kaasstengel (6 stuks)   € 3.50 

Mini loempia’s (6 stuks)  € 3.50 

Calamares (5 stuks)   € 4.95 
* met truffelmayonaise 

Tempura garnalen (5 stuks)  €5.50 
*met een zoete chillisaus  
Hot wings (5 stuks)   €4.95 

Bitterballen (6 stuks)   €2.95 

 

Koffie en thee 

koffie     €2.50 

cappuccino    €2.95 

espresso    €2.50 

latte macchiatto   €3.50 

warme chocolade melk  €3.00 
* met slagroom +0.80 

Gember thee    €3.50 

Verse muntthee   €3.50 

Thee     €2.50 
 

Frisdranken 
Cola, fanta, ice tea (green), ginger ale, 7-up, 

fristy, spa b/r, rivella, bitterlemom, tonic etc

     € 2.60 

 

Alcoholvrij 
Radler 0%    €2.95 

Heineken 0%    €2.95 

 

Ijscoupes 
*Verse vruchten coupe  €6.00 

*Verse aardbeien coupe  €6.00 

Chocolade coupe   €6.00 

Karamel toffée coupe   €6.00 

Sundae chocolade   €5.50 

Sundae karamel   €5.50 

Sundae aardbei   €5.50 

Kindercoupe    €4.00 

*met discodip en een snoepje 

 

* fruit is afhankelijk van het seizoen 

Alle coupes worden met slagroom geserveerd 

 

Bieren 
Heineken    €2.75 

Hertog Jan    €2.75 

Jupiler      €2.75 

Amstel Radler    €2.80 

Liefmans (kriek)   €3.75 

Desperado    €3.75 

Duvel     €4.75 

La Chouffe    €4.75 

Affligem blond    €3.75 

Affligem dubbel    €3.95 

Affligem tripel    €4.75 

 

 

Wijn 
Chardonnay    €3.95 

Merlot     €3.95 

Spätlese (zoete witte)   €3.95 

Rosé     €3.50 

 

Aperitieven en cocktails 
Procello     €6.50 
* prosecco en limoncello 

Mimosa    €6.00 
*prosecco en jus d’orange 

Sex on the beach   €8.00 
*Peachtree, wodka, cranberrysap, jus d’orange 

Georgia peach    €8.00 
*Peachtree, malibu, cranberry, jus d’orange 

Frizzy peach    €8.00 
*Peachtree, prosecco, sprite 

Pina Colada    € 8.00 
*likeur coconut, malibu, jus d’orange 

Gin tonic    €6.00 

Campari    €3.50 

Sherry     €3.50 

 


