
DINER

Kun je niet
kiezen?

half! half!

DIEETWENSEN OF ALLERGIEËN?
laat uw wensen horen aan het bedienend personeel,
zodat er rekening met u gehouden kan worden. 

17,50

HOOFDGERECHTEN
MET VERSE FRIET EN SALADE

Beefburger
van rundvlees op een briocheroodje 
met sla, spek, gekonfijte ui, brie of kaas 
en truffelmayonaise

Spareribs
met knoflooksaus

kipsatéspies
met gebakken uitjes, pindasaus en
kroepoek

biefstuk ossenhaas
met peper- of champignonsaus

Zalmfilet
op de huid gebakken met dillesaus

12,00

12,00

19,50

17,00

VOORGERECHTEN
BROOD MET SMEERSELS

met Parmezaan, zongedroogde tomaat
en truffelmayonaise

4,00
CARpaccio VAN OSSENHAAS

Gerookte zalm
met Hollandse garnaaltjes en dillesaus

ceasersalade
met kip, Parmezaan, spekjes en little gem

tomatensoep

9,00

9,75

9,25

4,75

PASTA KIP

PASTA GEROOKTE ZALM

met roomsaus, Parmezaan, champignons,
paprika, ui en courgette

met roomsaus van witte wijn, knoflook,
champignons en spinazie

13,50

14,50 NAGERECHTEN
crème brulée
met vanille ijs en slagroom

Cheesecake
met aardbeientopping

ijs met vers fruit 
met vanille ijs en slagroom

tiramisu

6,75

4,00

6,75

7,00

KINDERMENU

Tomatensoepje

frietjes met een snack
keuze uit frikadel, kroket, kaas-
soufflé of kipnuggets

Kinderpizza naar keuze
kinderijsje

2,75

6,00
3,00

4,50

PIZZA'S

Pizza margherita

MET TOMATENSAUS, MOZZARELLA EN TORENPOLDERKAAS

8,00

Pizza borromea
ham, champignons en oregano

Pizza hawaii
ham, ananas en oregano

Pizza quattro stagioni
ham, salami, champignons, paprika,
ui en oregano

Pizza tonno
tonijn, ui en kappertjes

Pizza Shoarma

Pizza pollo sano
kip, champignons, paprika en ui

Pizza graanbeurs
parmaham, cherrytomaat, olijfolie en
rucola

10,00

10,50

11,00

11,50

12,00
13,50

15,00

Pizza Salami/peperoni
salami of peperoni en oregano

9,50

oregano



DRANKEN

Met een grote
groep?

Bestel een bucket
desperados of

heineken!

4,50

VOOR BIJ DE BORREL

Portie bitterballen

Gemengd bittergarnituur

Portie kaastengels

borrelplank
met jonge en oude kaas, Parmaham,
droge worst, Amsterdamse uien, olijven
en gehaktballetjes

6,50

6,00

12,50

Tip: onze pizza's kun je ook voor bij de
borrel bestellen. Sharing is caring!

Affligem blond 3,50
affligem dubbel
affligem tripel
la Chouffe

3,50

3,75
3,75

Brugse zot 3,75
de toekomst blond
de toekomst tripel

4,00

4,00
duvel 3,75
kwaremont
judas
desperados

3,50

3,75
3,50

speciaalbier

BIEREN
Pils 2,25
Vaasje
Fluitje
Rosébier

2,30

2,10
2,85

Amstel radler (ook 0.0) 2,75

Heineken 0,0 2,30

WARME DRANKEN
Koffie 2,20
Cappuccino
latte machiatto
espresso

2,40

2,50
2,20

décafe 2,20
thee
verse muntthee

2,20

2,75

FRISDRANKEN
frisdrank 2,20
Ice tea
Sappen
Fristi/chocomel

2,40

2,25
2,25

WIJNEN
Huiswijn wit, rosé, rood (glas) 3,00
No sex for butterfly rosé

Pasqua valpolicella Rood

Jillz

24,50

Port/sherry/vermouth 3,00

warme chocomel 2,60
        + slagroom

Koffie met likeur

0,25

6,00

3,00

8 stuks

8 stuks

12 stuks

Liefmans 3,00

Con un par sauvignon blanc

Fris en zacht. Rode bessen en lichte citrus tonen

Zacht, vol en fruitig. Kruidige en nootachtige tonen

Tropisch fruit. Frisse tonen met smaakvolle afdronk

24,50

24,50


