Breudjes en Zwao.
Petit pain /Stokbroodje
ham, kaas of ham-kaas

€ 4,00 / € 5,00

Petit pain /Stokbroodje gezond
ham, kaas, sla garnituur, gekookt ei, tomaat en komkommer.

€ 4,75 / € 5,75

Petit pain /Stokbroodje brie
brie, gemengde sla, honing-mosterd dressing, walnoten en vijgen.

€ 5,75 / € 6,75

Petit pain /Stokbroodje tonijn salade
tonijn salade, gem. sla, tomaten, ui, kappertjes en olijven.

€ 5,95 / € 6,95

Petit pain /Stokbroodje gerookte zalm
gerookte zalm, gem. sla, crème-fraiche, bieslook en kappertjes.

€ 6,75 / € 7,75

Petit pain /Stokbroodje gehakt bal
gehakt, sla en mosterd.
Boterham Seranoham
2 dikke sneden bruinbrood, huisgemaakte tapenade, sla, seranoham,
zongedroogde tomaatjes, parmazaanse kaas en pijnboompitten.

€ 5,75 / € 6,75

€ 5,25

Club`s.
Club sandwich gebakken kip.
3 sneden brood, gebakken kip, cocktail saus, gemengde sla en bacon.

€ 7,25

Club sandwich gerookte zalm.
3 sneden brood, gerookte zalm, crème-fraiche, gem. Sla, bieslook en kappertjes.

€ 7,25

Tosti`s.
Tosti / grote tosti
ham, kaas (met ketchup of curry).

€ 3,25 / € 5,75

Tosti hawai
ham, kaas en ananas. (met ketchup of curry).

€ 3,75

Tosti zalm
crème-fraiche, ui en zalm.

€ 4,75

Tosti Taco
Taco vlees, ham, kaas, chili saus.

€ 4,50

Get anges.
Uitsmijter
3 Eieren met ham, kaas of ham-kaas.

€ 7,50

2 vleeskroketten
met wit of bruinbrood of frietjes.

€ 6,50

Bloedworst met appeltjes
met wit of roggebrood en stroop.

€ 5,25

Veur geregte.
Stokbrood met kruidenboter

€ 2,75

Stokbrood met tapenade

€ 3,25

Broodspies
verschillende soorten brood op een spies met drie sauzen en olijven.

€ 5,75

Kleine sla
gebaken kip, spekjes of vijgen.

€ 5,75

Kleine Sla
geitenkaas

€ 6,75

Kleine sla
scampi`s.

€ 6,75

Sop.
Tomatensoep
huisgemaakte tomatensoep met balletjes.

€ 4,00

Kippensoep
kippensoep op oma’s wijze.

€ 4,00

Soep van de week.

Vanaf € 4,50

Slaaj.
Salade gebakken kip
gemengde sla, dressing , gebakken kip, ei, croutons, tomaat
komkommer, en gemengde paprikablokjes.

€ 11,75

Salade spekjes
gemengde sla, dressing, spekjes, champignons, ei, croutons, tomaat,
komkommer, gemengde paprikablokjes en pijnboompitjes.

€ 11,75

Salade vijgen
gemengde sla, dressing, vijgen, ei, croutons, tomaat, komkommer,
en gemengde paprikablokjes, geitenkaas en honing.

€ 11,75

Salade met scampi`s
gemengde sla, dressing, scampi`s, ei, croutons, tomaat, komkommer,
en gemengde paprikablokjes.

€ 12,50

Salade geitenkaas
gemengde sla, dressing, geitenkaas, ei, croutons, tomaat, komkommer,
en gemengde paprikablokjes en appel.

€ 12,50

Onze salades worden geserveerd met wit of bruin stokbrood,
kruidenboter of frietjes.
Extra portie friet / aardappel kroketjes

€ 2,00

Werrem.
Saté speciaal
saté van varkenshaas (250 gram) met pikante satésaus, kroepoek, atjar,
gebakken uitjes, sla garnituur en frietjes.

€ 13,50

Kogelbiefstuk
met saus naar keuze.

€ 16,50

Konijn
huisgemaakte konijn volgens oma`s recept.

€ 13,50

Schnitzel
met saus naar keuze.

€ 13,50

Zuurvlees
huisgemaakt zuurvlees van runderpoulet.

€ 11,50

Gebakken zalm
met dille saus.

€ 14,75

Tilapia
wit vis met boter saus.

€ 12,50

Goulash (geserveerd met rijst)
runderpoulet, paprika, champignons, uien, aardappel en bonen.

€ 11,50

Hamburger
sla, rundvlees, komkommer, tomaat, curry en chilli saus.

€ 9,50

Pasteitje
huisgemaakt pasteitje.

€ 9,95

Sauzen.
champignon roomsaus, pepersaus, stroganoffsaus of gebakken champignons.
Onze warme gerechten worden geserveerd met frietjes of aardappel kroketjes
en gemengde sla.

Kènjer.
Zacht broodje, zoet beleg.

€ 1,75

Peter Pan menu, frietjes met frikandel.

€ 4,25

Kapitein Haak menu, frietjes met kipnuggets.

€ 4,25

Tinker Bell menu, frietjes met bitterballen.

€ 4,25

Kinder pannekoek.

€ 4,-

65 + menu.
Kleine kippen of tomaten soep.

€ 2,-

Klein kippen pasteitje.

€ 5,95

Kleine portie zuurvlees.

€ 5.95

Kleine schnitzel.

€ 6.95

Klein ijsje (1 bolletje ).

€ 2.25

Ies en zwao.
Coupe Dame Blanche
vanille ijs, chocolade saus en slagroom.

€ 4,25

Coupe kletskoppen
vanille ijs, kletskoppen, caramelsaus & slagroom.

€ 4,50

Coupe advocaat
vanille ijs, advocaat en slagroom.

€ 4,50

Coupe warme kersen
vanille ijs, warme kersen en slagroom.

€ 4,75

Coupe Seizoen
Vanilla ijs, banaan en slagroom.

€ 4,75

Kinderijsje
vanille ijs, ijswafels, chocolade saus slagroom.

€ 2,50

Huis gemaakte apfelstrudel
met ijs en slagroom.

€ 4,25

Warme wafel
met ijs en slagroom.

€ 4,25

Warme wafel
met kersen en slagroom.

€ 4,25

Warme wafel
met kersen, ijs en slagroom.

€ 5,00

Taart in een potje

€ 3,75

Vlaai / Gebak

vanaf € 1,95

Veur bie de borrel.
Bittergarnituur 10 st. / Luxe Bittergarnituur 12 st.

€ 4,95 / € 5,95

Bitterballen 10 st.

€ 4,95

Borrel plankje

€ 9,50

Koude dranken
Pepsi, Pepsi max, Coca cola, Coca cola zero,
Sisi, 7-up, Sourcy blauw/rood

€ 1,85

Cassis, Bitter lemon, Tonic

€ 2,00

Ice tea, Ice tea Green

€ 2,10

Chocomel, Melk, Fristi

€ 2,00

Appelsap, Jus d’orange

€ 2,00

Tönissteiner multi sap of citroen

€ 2,25

IJskoffie

€ 3,25

Warme dranken
Koffie / grote koffie

€ 1,95 / € 2,80

Koffie de Grous, aangeklede Koffie.

€ 3,75

Koffie verkeerd

€ 2,20

Cappuccino

€ 2,20

Espresso / Dubbele Espresso

€ 2,00 / € 3,75

Latte Machiato

€ 2,35

Latte Machiato caramel , hazelnoot of chocolade

€ 2,75

Koffie kletskoppen

€ 3,25

Koffie KitKat

€ 3.25

Gezellige koffie met Baileys

€ 3,25

Irish, Italian of Spanisch koffie

€ 5,75

Thee

€ 1,95

Verse muntthee

€ 2,50

Warme Chocomel

€ 2,25

Bieren
Brand pils 0,20

€ 2,00

Brand oud bruin 0,20 ltr.

€ 2,00

Brand Weizen

€ 2,75

Brand Lentebock (seizoen)

€ 3,25

Brand Dubbelbock (seizoen)

€ 3.25

Brand Sylvester (seizoen)

€ 3.25

Brand Ipa

€ 3,25

Brand Saison

€ 2.95

Amstel alcoholvrij

€ 2,25

Amstel radler / Amstel radler 0%

€ 2,75

Wieckse rosé

€ 3,25

Liefmans on the rocks

€ 3,25

Desperados

€ 3,50

Affligem blond

€ 3,50

Affligem dubbel van het vat

€ 3,50

Affligem tripple

€ 3,95

Palm fles

€ 3,25

Wijn
Droge / half zoete witte wijn, Rode wijn, Rosé

€ 2,85

Port en Vermouth

€ 2,95

(Rode port, Martini Vermouth rood en wit)
Aperol

€ 4.95

Binnenlands gedistilleerd

€ 2,00

Ketel 1 Jonge jenever, Du Jardin Vieux, Maaskentj, Schrobbeler
Buitenlands gedistilleerd

€ 3,75

Baccardi Black, Gordon dry gin, Puschkin red vodka, Smirnoff vodka
Wiskey, cognac

€ 6,00

Johnnie Walker red label, Jack Daniels, Remy Martin V.S.O.P.
Buitenlandse likeuren
Passoa, Sambuca, Berentzen Apfelkorn, Baileys,
Grand Marnier, Di Saronno amaretto, Licor 43.

€ 3,00

