
Elke woensdag gamba’s à volonté  €28,50 

Elke dinsdag ribbekes à volonté  €21,50 

 

Bieren van ’t vat 

Primus  €2,50 

Primus 33cl  €3,40 

Primus 1/2L  €4,70 

Tongerlo blond  €3,50 

Tongerlo bruin  €3,50 

La chouffe  €3,60 

Tripel Karmeliet  €3,70 

 

Bieren op fles 

Hoegaarden  €2,70 

Kriek Mystic  €2,90 

Hoegaarden rosé  €2,90 

Liefmans Fruitesse/Yelloh  €3,50 

Vedett  €2,80 

Trappist Westmalle Dubbel  €3,60 

Trappist Westmalle Tripel  €3,70 

Gordon Scotch  €3,70 

Keizer Karel blond/bruin  €3,60 

Ommegang  €3,60 

Duvel  €3,70 

Mc chouffe  €3,70 

Cherry chouffe  €3,70 

Star blond ( alcoholvrij)  €2,60 

Carlsberg  €2,60 

Carlsberg alcoholvrij  €2,70 

De Koninck  €2,70 

 



Hapjes 

Portie kaas of salami  €6,50 

Portie mix kaas/salami  €8,50 

Bitterballen 9 st  €7,20 

Vlammekes/mini loempia’s  €8,00 

Kippenkluifjes 9 st  €9,00 

Warm gemengd 15 st  €14,00 

Portie calamares met verse tartaar  €9,00 

 

Frisdranken 

Water plat/bruis  €2,50 

½ liter water plat/bruis  €4,70 

Fles water plat/bruis  €€8,20 

Perrier  €2,70 

Coca Cola/ Cola Light/ Cola Zero  €2,50 

Fanta  €2,50 

Sprite  €2,50 

Fristi  €2,80 

Minute Maid sinaas/appel/pompelmoes/multi  €2,70 

Minute Maid tomaat  €2,90 

Fuze Tea Lemon/Peach/Green  €2,70 

Agrum/agrum zero  €2,70 

Tonic  €2,70 

Bitter lemon  €2,70 

Schweppes mojito  €2,80 

Schweppes GingerAle  €2,80 

Pomton  €5,10 

Verse sinaas  €6,00 

 

Warme dranken 

Koffie/Deca  €2,50 



Mokka  €2,50 

Koffie verkeerd  €3,40 

Cappuccino melk  €3,20 

Cappuccino slagroom  €3,30 

Koffie Deluxe ( koffie, advocaat, slagroom en crumble)  €8,00 

Warme chocomelk  €3,00 

Warme chocomelk met slagroom  €3,80 

Latte macchiato vanilla  €4,30 

Speculaas Latte  €4,30 

Thee ( diverse smaken)  €2,50 

Verse muntthee  €4,30 

Gluhwein  €4,50 

Jagerthee  €4,50 

Irish coffee  €8,00 

Italian coffee  €8,00 

Hasseltse coffee  €8,00 

Bailey’s coffee  €8,00 

Antwerpse coffee  €8,00 

 

Aperitieven 

Glas cava  €5,50 

Kirr  €4,80 

Kirr royal  €6,00 

Porto wit/rood  €4,90 

Sherry dry/medium  €4,90 

Pineau des Charentes  €4,90 

Martini wit/rood  €4,90 

Aperol  €7,00 

Campari  €4,90 

Campari sinaas  €7,40 

Pisang/Passoa sinaas  €7,40 



Ricard  €7,00 

Crodo/crodino ( alcoholvrij)  €4,90 

Sangria wit/rood ( seizoen)  €8,50 

Fles cava  €26,00 

 

Sterke dranken 

Jenever  €4,00 

Grappa  €6,50 

Havanna Club wit  €6,50 

Havanna Club bruin  €7,50 

Wodka  €6,50 

Amaretto  €6,50 

Grand Marnier  €6,50 

Cognac Courvoisier  €6,50 

Baileys  €6,50 

Cointreau  €6,50 

Calvados  €6,50 

Sambuca  €6,50 

Whisky JB  €6,50 

Whisky Jack daniël’s  €7,50 

Whisky single malt  €7,80 

Elixir d’Anvers  €5,20 

Limoncello  €5,00 

 

Gin Tonic’s 

Gordon Gin ( Nordic Tonic en citroen)  €8,90 

Hendrick’s Gin ( Fentimans Tonic en komkommer)  €11,20 

Gin Mare ( Fentimans Tonic, thijm en citroen)  €12,80 

Gordon Pink Gin ( Fentimans Tonic en framboos)  €13,20 

 

Huiswijnen 



Glas wit/rood/rosé  €3,90 

Karaf wijn ¼  €7,60 

Karaf wijn ½  €14,60 

Fles huiswijn  €19,80 

 

Rosé 

Ostal Cazes Rosé (Frankrijk)vers rood fruit in de neus, frisse smaak met een fruitige afdronk   €22,00 

Wit 

Ostal Cazes Blanc (Frankrijk) viognier,rousanne en marsanne.  Aroma met steenfruit, honing, nootjes 

en een lichte botertoets.  Zeer frisse afdronk.  €22,00 

Jordan unwooded Chardonnay (Zuid-Afrika) een fruitige chardonnay met een aroma van citrus en 

steenfruit…€22,80 

Domaine De La Denante Saint-Veran (Frankrijk) geconcentreerd geel met strogele nuances, impressie 

van hazelnoten en een lichte eiktoets maken van deze wijn een waardige bourgogne wijn   €28,00 

Pannonhalma Rajnai Risling (Hongarije) een heldere witte wijn met een duidelijke citrustoets.  Een 

absolute topper die uitblinkt in zijn strakheid en zuiverheid.  €28,20 

Montecarpone Verdicchio (Italië) zeer zuivere witte wijn met een aroma van groene appel, kruisbes, 

munt en een lichte minerale toets.  €29,00 

Rood 

Jordan The Prospector Syrah (Zuid-Afrika)  in de neus het moie peperachtige in combinatie met een 

lichte vlezige tint.  In de smaak komt daar het zwarte fruit bij om deze wijn voldoende kracht te 

geven.  €22,00 

1884reservado Syrah (Argentinië) Subtiele, maar krachtige wijn met een ware explosie van rijpe 

vruchtsmaken.  €23,00 

Finca Constancia Parecela 23 Tempranillo (Spanje)  100% tempranillo. Aroma van rood fruit in 

combinatie met het kruidige van eik.  €24,80 

Chateau La Grande Barde Saint-Emillion (Frankrijk)  diep paarsrood, met een zeer aromatische toets 

van fijne kers, framboos en cassis.  Elegante wijn met jong rood fruit en lichte houttoets.  €29,00 

Snacks 

Foccaccia mozzarella-tomaat-rucola  €10,80 

Foccaccia kip-kruidenkaas-zongedroogde tomaat-rucola  €11,80 

Foccaccia brie-honing-rucola-walnoot  €11,60 

Baguette kaas/ham  €6,00 

( suppl. smos 2,00) 

Baguette préparé  €6,50 



Baguette martino  €7,50 

Croque monsieur  €6,50 1st/ €9,10 2 st 

Croque madame  €8,50 1 st/ €11,60 2 st 

Croque hawai  €8,50 1 st/€11,60 2 st 

Croque bolognaise  €8,50 1 st/ €11,60 2 st 

Uitsmijter  €11,00 

 

Voorgerechten 

Dagsoep  €5,80 

Tomatensoep met balletjes  €5,80 

Toast met gerookte zalm en mierikswortel  €12,20 

Carpaccio van ossenhaas-rucola-basilicum-parmezaan  €12,80 

Artisanaal bereide kaaskroketten  €11,80 

Artisanaal bereide garnaalkroketten  €13,80 

Scampi curry of look-room  €13,90 

Scampi van het huis  €14,60 

Vitello tonato  €13,60 

Tomaat garnaal ( 1 stuk)  €15,30 

Tomaat mozzarella  €12,50 

 

Salades 

Gebakken spek-appel  €16,20 

Kip-scampi-ananas  €16,70 

Grijze garnalen-gerookte forel- gerookte zalm-gebakken scampi  €19,20 

Geitenkaas-gerookte zalm  €17,80 

Geitenkaas-gebakken spek  €17,20 

Niçoise met vers gegrilde tonijn  €19,60 

Thai beef salade  €17,80 

Tomaat garnaal ( 2 stuks)  €21,20 

Caesar salade  €16,90 

 



Pasta-wok 

Spaghetti bolognaise  €14,20 

Lasagne  €14,90 

Tagliatelle carbonara  €16,10 

Wok kip-scampi-huisbereide rijstloempia  €17,80 

Thaise wok met tonijn-krokante groenten-sweet chili  €20,80 

Veggie wok met seizoensgroenten en mascarpone  €17,40 

Pasta scampi-zachte tomatensaus-kerstomaten  €20,80 

 

Uit de zee 

Kabeljauw met prei, puree en grijze garnalen  €23,80 

Zalmfilet met warme groenten en béarnaise  €22,80 

Zeebaars met groene asperges en peterseliepuree  €23,10 

Slibtongen met fris slaatje en huisgemaakte tartaar  €23,10 

Visserspallet van ’t huis  €23,60 

Scampi curry  €20,70 

Scampi lookroom  €20,70 

Scampi van het huis  €21,60 

 

Vleesliefhebbers 

Vol au vent  €18,90 

Spare ribs-ananas-aardappel in de schil  €19,80 

Stoofvlees met verse frietjes en witloofslaatje  €18,90 

Steak tartaar klassiek  €22,20 

Entrecôte met kruidenboter en fris slaatje  €24,90 

Ossenhaas (filet pur)-wokgroenten  €27,80 

Varkenshaasje-Blackwell-warme groentjes  €24,10 

Kalfskroon-witloof-graanmosterd  €25,70 

 

Kindergerechten 

Kinderspaghetti  €8,10 



Kipfilet met appelmoes en frietjes  €8,70 

Curryworst met frietjes  €7,90 

Kipnuggets met frietjes  €7,90 

Fishsticks met frietjes  €8,10 

Ribbetjes voor de kleintjes  €8,60 

 

Sauzen 

Peperroom/champignonroom/vleesjus/graanmosterd  €3,00 

Verse bearnaise  €3,50 

 

Garnituur extra 

Verse frietjes/kroketten  €3,00 

Rijst/pasta  €3,00 

Aardappel in de schil/gebakken aardappeltjes/puree  €3,00 

Gemengde sla  €4,00 

Witloofslaatje  €4,00 

Warme groentjes  €4,50 

 

Dessert 

Huisbereide Tarte Tatin  €8,70 

Sabayon  €8,70 

Huisgemaakte moelleux met vanille-ijs  €8,70 

Crème brulée  €7,80 

Tiramisu van speculaas  €8,50 

 

Ijsroom 

Coupe vanille  €6,20 

Coupe mokka  €6,20 

Coupe chocolade  €6,20 

Dame Blanche met warme chocoladesaus  €7,20 

Coupe Brésilienne  €7,20 



Coupe advocaat  €8,00 

Coupe verse aardbeien ( seizoen)  €8,50 

Kinderijsje  €5,00 

 

Supplement slagroom  €1,00 

 

Pannenkoeken (verkrijgbaar tot 17 uur) 

Pannenkoeken suiker  €5,60 

Pannenkoeken siroop  €5,60 

Pannenkoeken confituur  €5,60 

Pannenkoeken ijsroom  €6,60 

Pannenkoeken ijsroom en warme chocoladesaus  €7,80 

Kinderpannenkoek  €4,80 


