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

Entrée
Carpaccio…………………………………………………………………………………€5.95
Met pijnboompitten, diverse zaden, geraspte kaas, pittige rucola, sla mix en gedresseerd met
truffelmayonaise

Tomatensoep…………………………………………………………………….……… € 4.75
Geserveerd met een stukje brood

Kippensoep………………………………………………………………………..……. € 4.75
Geserveerd met een stukje brood

Groentesoep

……………………………………………………………………...… € 4.75

Geserveerd met een stukje brood

Tempura garnalen (5 stuks)……………………………………………………………..€5.50
Geserveerd met zoete chilisaus

Calamares met truffel mayonaise (5 stuks)………………………………………...….€ 4.95
Hot Wings (5stuks)……………………………………………………………………… €4.95
5 vers gebakken hot wings, bestrooid met geurige kipkruiden

Bittergarnituur (8stuks)………………………………………………….……………. € 5.00
8 gefrituurde verschillende mini hapjes

Kaasstengels of mini loempia’s (6 stuks)

……………………………………...… € 3.50

Kidsmenu
Kidsmenu………………………………………………………………………………... €7.50
Met een frikandel, of kroket, of 4 kipnuggets, of een kaassoufflé met een kleine portie friet
met mayonaise. Inclusief kinderijsje.

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

Menu
Deze worden allen geserveerd met friet of gebakken aardappelen

Spareribs……………………………………………………………………………… € 18.95

Angusburgermenu…………………………………………………….………….……€ 14,50
Gebakken Angusburger met gebakken champignons en uitjes met truffelmayonaise en
ketchup
Biefstuk menu…………………………………………………………………………. € 22.95
Met gebakken uitjes en champignons, champignonroomsaus of peperroomsaus.
Varkensschnitzel…………………………………………………………….………… €13.95
Met champignonroomsaus
Kipschnitzel………………………...………………………..…………………………€ 12.95
Met een champignonroomsaus
Halve haan……………………………………………………………………………... €13.95
Hamburger menu………………………………………………………………..…..... € 10.95
Kipburger/ vegaburger

menu………………………………………………………€10,95

Zelf gemarineerde varkenshaas saté………………………………………………… €13.95
3 stokjes met huisgemaakte pindasaus
Zelf gemarineerde kipsaté………………………………………..………………..… € 12.95
3 stokjes met huisgemaakte pindasaus

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

Loempia speciaal……………………………………………………………………… € 11.95
Met een gebakken ei, plakje ham en1 kipsaté met huisgemaakte pindasaus
Nasi schotel……………………………………………………..………………..……. € 12.95
Met een gebakken ei, plakje ham en 2 kipsaté met huisgemaakte pindasaus
Bami schotel…………………………………………………………………..……..… €12.95
Met een gebakken ei, plakje ham en 2 kipsaté met huisgemaakte pindasaus
Shoarmaschotel …………………………………………………………...………..… € 11.95
Met knoflooksaus
Gebakken zalm met balsamico………………………………………………………. € 18,95

Salades
Geserveerd met een stukje brood, maar bij gluten allergie natuurlijk niet

Gerookte zalm…………………………………………..…………………..………… € 11.95
Met een pittenmix met eventueel nootjes, gesnipperde uitjes, komkommer, tomaat en een
kruidendressing
Carpaccio………………………………………………………….…………..………. € 11.95
Met een pijnboompitten en diverse zaden, geraspte kaas, komkommer, tomaat, pittige rucola
en truffelmayonaise
Tonijn……………………………………………………………………………..…… € 10.95
Met een zoete dille dressing, komkommer, tomaat, gesnipperde ui en pittenmix
Kip…………………………………………………………………………………….. €10.95
Met geraspte kaas, pittenmix, komkommer, tomaat en een honingmosterddressing
Beacon………………………………………………………………………………. ..€10.95
Met geraspte kaas, pittenmix, komkommer, tomaat en een yoghurtdressing

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

Dessert
Appelgebak……………………………………………………………………………... € 2.50
Met slagroom (+ 0.80) of zonder
Verse vruchtencoupe*….…………………………………………………….…………€ 6.00
Een coupe met heerlijke ijs, aardbeiensausje, vruchten en slagroom
Welke vruchten hangt af van het seizoen. Voor meer informatie, gelieve de medewerkers te
vragen
Verse aardbeiencoupe*……………………………………….………………………… €6.00
Is seizoengebonden
Een coupe met heerlijke ijs, aardbeiensausje, aardbeien en slagroom
Chocoladecoupe…………………………………………………………………………. €6.00
Heerlijke schepijs met een chocoladesausje, chocolade toffée dip en slagroom
Karamelcoupe…………………………………………………………………..……….. €6.00
Heerlijke ijs met een karamelsausje, karamel toffée dip en slagroom
Sundae karamel of chocolade of aardbei……………………..……………………..… €5.50
schepijs met een sausje
Kindercoupe……………………………………………………………………………. € 4.00
Heerlijke ijs met discodip, slagroom en een lolly

* afbeeldingen kunnen afwijken

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

Koffie en thee
koffie
cappuccino
espresso
caffé latte
latte
macchiatto
Fles
wijn
warme chocolade melk

Bieren
€2.50
€2.95
€2.50
€2.95
€3,50
€3.00

* met slagroom +0.80

Gember thee
Verse muntthee
Thee

€3.50
€3.50
€2.50

Frisdranken
Cola, fanta, ice tea (green), ginger ale, 7-up,
fristy, spa b/r, rivella, bitterlemom, tonic etc

€ 2.60

Heineken
Hertog Jan
Jupiler
Amstel Radler
Liefmans
Desperado
Duvel
La Chouffe
Affligem blond
Affligem dubbel
Affligem tripel

€2.75
€2.75
€2.75
€2.80
€3.75
€3.75
€4.95
€4.95
€3.75
€3.95
€4.75

Wijn
Chardonnay
Merlot
Spätlese (zoete witte)
Rosé

€3.95
€3.95
€3.95
€3.95

Alcoholvrij
Radler 0%
Heineken 0%

€2.95
€2.95

Aperitieven en cocktails
Procello

€8.00 Campari

€3.50

€6.00 Pina colada

€8.00

* prosecco, limoncello, soda

Mimosa
*prosecco en jus d’orange

Sex on the beach

* likeur coconut, malibu, jus d’orange

€8.00

*Peachtree, wodka, cranberrysap, jus d’orange

Georgia peach

€8.00 Cosmopolitan

*Peachtree, malibu, cranberry, jus d’orange

Frizzy peach

€8.00

*cointrea, wodka en cranberrysap

€8.00

*Peachtree, prosecco, sprite

Gin tonic
Flat white Russian

€6.00
€8.00

*kalhua, baileys, vodka en melk

Martini espresso

€8.00

*Espresso, vodka, baileys

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

