
LUNCH

Burger "de Graanbeurs"
met truffelmayo, kaas, gekonfijte ui en
spek. Geserveerd met frietjes en salade.

kipsaté
met gebakken uitjes, pindasaus.
Geserveerd met frietjes en salade.

12,50

11,50

WARME GERECHTEN

SOEPEN
tomatensoep
met room en gefrituurde basilicum

Tom kha kai soep
met wortel, bosui, taugé en gerookte kip

5,00

6,00 oregano

4,00
VOOR BIJ DE BORREL
Brood met smeersels

Bitterballen 
Kaasstengels

Luxe borrelplank
calamares, torpedo garnaal, crostini
carpaccio, oude kaas, parmaham,
bitterballen en brood met boter

6,50

19,00

Snacks (8 stuks)

Vlammetjes & loempia's
mini frikandelletjes

7,50calamares met huisgemaakte aioli

7,50gemend bittergarnituur

4,50

6,50
5,00

UITSMIJTERS
ham, kaas of spek
boerenomelet
met ui, spek, kaas, tomaat, champignons,
paprika en kruiden

7,00

8,50

vanaf

Carpaccio
met Parmezaan, zongedroogde tomaat,
rucola en crumble van parmaham

twee kroketten

Gerookte zalm 

9,50

10,50

9,50

met kappertjes, ingelegde komkommer,
radijs, rode ui en dille geitenkaas crème

BROODSNEDEN

hete kip
met taugé, paprika, champignon,
courgette en rode ui

12-uurtje
klein soepje, broodsnede kroket,
carpaccio en spiegelei ham/kaas

11,00

8,00
tosti met chilimayo 4,00

gerookte zalm

caesar
met little gem, ei, spek, croutons,
ansjovis en krokante kip

12,00

11,00

SALADE

met kappertjes, ingelegde komkommer,
rode ui en geitenkaas



DRANKEN

Affligem blond 3,75
La Trappe blond
La chouffe
Brugse zot

3,75
4,00
4,00

toekomst blond 4,00
duvel
kwaremont

4,00
4,00

desperados 3,75

speciaalbier

BIEREN
Pils 2,35
Birra Moretti
Vaasje
Fluitje

2,50
2,40
2,20

Amstel radler (ook 0.0) 3,00

Heineken 0,0 2,75

WARME DRANKEN
Koffie 2,30
Cappuccino
latte machiatto
espresso

2,50
2,80
2,30

décafe 2,30
thee
verse muntthee

2,30
3,00

FRISDRANKEN
frisdrank 2,30
Ice tea
Sappen
Fristi/chocomel

2,50
2,50
2,50

Appeltaart 3,00
        + slagroom
Koffie met likeur

0,50
6,00

Jillz 3,30

Lagunitas IPA 4,50

Affligem dubbel 3,75
westmalle dubbel
westmalle tripel
straffe hendrik tripel

4,00
4,00
4,25

tripel karmeliet 4,25
Affligem belgisch wit
texels skuumkoppe

3,50
3,75

brand weizen 3,50
Mort subite kriek 3,75
Liefmans 3,25

WIJNEN
Huiswijn wit, rosé, rood (glas) 3,25
Huiswijn wit, rosé, rood (FLES) 19,00

AIMÉ BOUCHER (SAUVIGNON BLANC)

Balthazar Fry (pinot gris)

Jackson family murphy-goode 
 (chardonnay)

23,50

34,50

Chiloé Reserva (chardonnay)

Fris en fruitig met een romige volle smaak

Floraal, fruitig, kruidig en licht rokerig.

Witte perzik, banaan, lychee en vanilletonen.

26,75

28,75

Perzik, appelbloesem, citrus. Krachtig en rond
van smaak.

WIT

CAP GRIS (GRENACHE)

no sex for butterfly (syrah)

23,50

les essentiels (grenache gris)

Fris met bosaardbeien, witte perzik en rozen.

Fris en zacht met rode bessen en citrus.

Bloemige impressie met tonen van citrus.

27,50

24,50

ROSÉ

PASQUA  VALPOLICELLA (CORVINA)

no sex for butterfly (syrah)

24,75
zacht, vol en fruitig met kruidige tonen

Frisheid in afdronk met pepertonen.
34,50

ROOD


