café au lait
frisdranken
spa reine			
spa reine 1l			
spa bruis			
spa bruis 1l			
perrier				
schweppes tonic		
schweppes agrum		
gini				
coca cola			
coca cola light		
coca cola zero		
fanta				
sprite				
minute maid sinaasappelsap
minute maid appelsap
minute maid appelkers
vers fruitsap			
lipton ice tea 			
fristi aardbei			
cecemel koud			
melk koud			
tonisteiner citroen		
tonisteiner sinaasappel
tonisteiner vruchtenkorf
tonisteiner naranja		

€ 2,70
€ 10,00
€ 2.70
€ 10,00
€ 2,90
€ 2,90
€ 2,90
€ 2,90
€ 2,70
€ 2,70
€ 2,70
€ 2,70
€ 2,70
€ 2,90
€ 2,90
€ 2,90
€ 4,80
€ 2,90
€ 2,90
€ 2,90
€ 2,80
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

warme dranken

koffie
koffie decafeïne
koffie mokka
cappuccino slagroom		
cappuccino gestoomde melk
café au lait			
cecemel warme choco
cecemel warme choco slagroom
warme melk			

€ 2,80
€ 2,80
€ 2,80
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,90
€ 3,00
€ 2,80

huiswijn
glas huiswijn wit, rosé, rood		
karaf 1/2 wit, rosé, rood		
fles huiswijn wit, rosé, rood
cava					
fles cava

€ 3,80
€ 14,00
€ 20,00
€ 4,50
€ 22,00

or tea?
mount feather
biologische groene thee					
lychee white peony
biologische witte thee met aroma van lychee		
energinger
biologische thee van citroengras, rozemarijn en gember
la vie en rose
blend van rozenbottel, rozenknoppen en zwarte thee
tiffany’s breakfast
blend van verschillende soorten zwarte thee		
beeee calm
biologische kamille met aroma van honing en vanille		
merry peppermint
biologische kruidenfusie van zoethout en pepermunt
duke’s blues
biologische zwarte thee met blauwe korenbloem		
queen berry
biologische fruitinfusie van hibuscus, vlierbes en zwarte bes
tropicoco
biologische fruitinfusie van kokosnoot en sinsaasappel		
the secret life of chai
biologische chai blend, zwarte thee en gember
monkey pinch
breekbaar zoet met erg specifieke nasmaak, perzik

€ 2,90
€ 2,90
€ 2,90
€ 2,90
€ 2,90
€ 2,90
€ 2,90
€ 2,90
€ 2,90
€ 2,90
€ 2,90
€ 2,90

bier
cristal alken 		
la chouffe blond 33cl
mc chouffe bruin 33cl
duvel			
grimbergen dubbel of blond
leffe blond of bruin
chimay blauw		
chimay tripel		
vedett extra blond
kriek lindemans
maes n.a. alcoholvrij

€ 2,70
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,20
€ 3,20

ontbijt
ontbijt klein
warme drank en een pistolet				

€ 4,50

ontbijt groot
1warme drank, 1 pistolet, 1 croissant,
gekookt eitje of spiegelei, bruin brood
										 €9,50
luxe ontbijt
1 warme drank, 1pisolet, 1 croissant,
gekookt eitje of spiegelei,
bruin brood, vers fruitsap
glaasje cava								
€ 15,50
ontbijten zijn niet te wijzigen!
pistolet of croissant met kaas, hesp of confituur
hard of zacht gekookt eitje met brood			
spiegelei (2) met brood					
spiegeleieren (2) met spek en brood				
vers fruitsap 							
yoghurt met vers fruit 					

€ 2,00
€ 2,90
€ 4,90
€ 6,90
€ 4,80

€ 8,50

suggesties
toast brie met appel, walnoten, rucola,
kerstomaten en een honingdressing		

€ 12,50

geroosterd dik bruin brood met tapenade,
mozzarella, olijfjes, rucola en kerstomaatjes

€ 13,50

meloen met parmaham, rucola, olijfolie,
balsamico en basilicum				

€ 14,90

geroosterd dik bruin brood, gerookte zalm,
philadelphia kaas, appeltjes rucola en honingvinaigrette 		
			

€ 14,90

stokbroodjes

mozzarella 									 € 8,00
parmaham met parmezaanse schilfertjes				
€ 9,50
brie										 € 8,50
kaas of hesp									 € 4,80
met kaas, hesp en garnituur						
€ 7,50

soep
dagsoep met brood								 € 4,70

kroketten
garnaalkroketten van het huis					
kaaskroketten van het huis						

€ 15,00
€ 12,50

hapjes
gefrituurde hapjes ( 8 stuks) 						

€ 4,95

omelet
omelet natuur met brood						
€ 6,90
omelet ‘tomaat of kaas of hesp’ met brood				
€ 7,90
boerenomelet met brood							 € 11,00

salades
frisse salade met scampi’s appel,
nootjes tijm en madras-curry			

€ 14,90

salade geitenkaas in jasje van spek					

€ 14,90

gegrilde groenten ‘courgette, aubergine’,
tomaat’ pijnboompitjes, dressing en parmezaanse kaas
									
gegrilde groenten ‘courgette, aubergine ’,
ganda ham, pijnboompitjes, dressing en parmezaanse kaas
				

€ 12,50
€ 15,90

croque
croque monsieur 								 € 9,50
croque madam								 € 11,00
croque hawaï
€ 11,00
croque mozzarella								 € 11,00
vegetarische croque							 € 9,50

pasta’s
spaghetti bolognaise 							
kinderspaghetti								
pasta van het huis								
lasagne									
vegetarische lasagne							
tagliatelle scampi’s							
pasta carbonara								

€ 10,00
€ 8,50
€ 15,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 15,00
€ 12,00

pannenkoeken
met suiker (blond, bruin of kristal) of confituur, siroop
€ 5,50
pannenkoek appel							
€ 6,80
pannenkoek ijs								 € 6,90
pannenkoek vers fruit							 € 9,50
pannenkoek ijs en vers fruit						
€ 10,90
pannenkoek ijs en chocoladesaus					
€ 7,90
kinderpannenkoek							 € 4,50

wafels
wafel bloemsuiker								
wafel ijs									
wafel vers fruit								
wafer ijs en vers fruit							
wafel ijs en chocoladesaus						
wafel met banaan								
wafel met banaan en chocoladesaus					
wafel met ijs, banaan en chocoladesaus				

€ 5,50
€ 6,90
€ 9,50
€ 10,90
€ 7,30
€ 8,70
€ 9,90
€ 11,00

yoghurt
yoghurt met vers fruit				

€ 8,50

fruit
palet van vers fruit						

€ 11,00

ijs mövenpick
dame blanche							
bananasplit							
ijs vers fruit							
ijs met verse aardbeien (seizoen)				
kinderijsje							
café glacé								
coupe advocaat							
			

€ 6,00
€ 6,90
€ 8,50
€ 8,50
€ 4,00
€ 5,60
€ 6,50

milkshake vanille						
milkshake chocolade						
milkshake banaan						
milkshake aardbei (seizoen) 					
milkshake bosvruchten en yoghurt				

€ 5,50
€ 5,50
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00

milkshakes

extra’s
chocoladesaus of bol ijs						
slagroom							
salade								

€ 1,60
€ 1,60
€ 5,50

tearoom open van 9u00 tot 18u00
(zondag is de keuken open tot 17u30)
ontbijt van 9u00 tot 11u30
één rekening per tafel. betalen kan je met: cash, bancontact, maestro, visa,
amex, mastercard, edenred, sodexo en monizze.

bent u allergisch, meld het ons. de samenstelling van de gerechten kunnen
gewijzigd worden.

