MENUkaart

Openingsuren
Maandag: gesloten
Dinsdag: 8.30u - 18.00u
Woensdag: 8.30u - 18.00u
Donderdag: 8.30u - 18.00u
Vrijdag: 8.30u - 18.00u
Zaterdag: 8.30u - 18.00u
Zondag: gesloten

Welkom
in ons koffiehuisje !

Ontbijt tot 11u
Basis - ontbijt
€17,50 p.p.
1 vers fruitsapje
koffie of thee *
1 zachtgekookt eitje
diverse broodsoorten en koffiekoekjes
zoet en hartig beleg
Luxe - ontbijt		
Basis-ontbijt
+ 1 glas cava
1 portie gerookte zalm
1 yoghurtje

€22,50 p.p.

Extra’s voor bij het ontbijtje

andere koffiebereiding 		
vers fruitsapje			
cava				
gerookte zalm			
portie aardbei’tjes (seizoen)
spek en ei (ipv gekookt eitje)
omeletje (ipv gekookt eitje)
yoghurtje			

+0,5
3,00
4,80
3,00
3,00
+3,00
+1,50
2,00

€9,50

* Gewone koffie, gewone thee en losse thee zijn
inclusief gedurende het basis – en luxe-ontbijt..
Voor koffie verkeerd, cappuccino, latté, verse thee … wordt een
supplement aangerekend.
Mini ontbijtje
€6,50
1 koffie of thee
2 mini-koffiekoekjes – confituur – 1 mini-pistoletje met
kaas of hesp of boerenham

Ontbijt

Kinderontbijt		
looza, fristi of chocomelk
corn-flakes
1 pistoletje
smeerkaas
mini-koffiekoekje

Borrelhapjes
warme kippenboutjes (6st.)
kaasblokjes en/of salami
portie boerenham		
gemarineerde olijfjes		
gemengd tapabordje		
Soep
Soep van de dag		
Croque
uit ’t vuistje			
Monsieur			
Madame			
Hawai				
Mediteranné			
Spaghetti
kinderspaghetti 		
spaghetti			

€ 5,50
€ 5,50
€4,50
€4,50
€9,90
€5,30
€5,90
€6,90
€7,90
€7,90
€8,90
€9
€12

Suggesties
vraag naar onze tijdelijke suggesties,

Salade
Tonijn

				
tonijn – ansjovis – olijven – feta
Geitenkaas				
geitenkaas – spek – appel
Pikante kip
			
kip – champignons - paprika

€15,90
€15,90
€15,90

Lunch

Broodjes licht grof , vers gebakken
Kaas – hesp – boerenham €6,30
Oude kaas – brie 		
€7,30
Kaas en (boeren)ham		
€7,60
preparé – kip curry		
€6,70
krabsla homemade		
€7,50
martino			
€7,50
-- supplement smos		
€1,20
“gezond broodje”		
€7,50
		 Kruidenkaas en groentjes
“fit broodje kip”			
€9,50
ook
		 Koude kip, tartaar en groentjes
“Hemels broodje”		
€9,50 kinderporties
mogelijk
		 Kruidenkaas, zalm, sla en cresson
“Broodje gebakken kip”		
€10,50

Appelstrudel
natuur			
ijs of slagroom		
ijs en slagroom

€6,30
€7,30
€8,30

Warme wafel
bloemsuiker			
slagroom			
slagroom en ijs		
aardbeien 			

€5,50
€6,50
€7,30
€7,30

Pannenkoek

Actie op woensdag krijg je een dubbele pannenkoek voor maar €3!!
kinderpannenkoek		
suiker – siroop – confituur
ijs of slagroom			
ijs en slagroom		
ijs en chocolade saus		
gebakken appel			
gebakken appel en ijs		

€3,60
€4,90
€5,90
€6,90
€6,90
€6,90
€7.90

Chocolademoelleux			
met bolletje vanille-ijs

€6,20

Home-made Cake			

€5,50

Verwenkoffie
€7,90
koffie met een bordje verwennerijen		
Yoghurt
natuur			
confituur		
vers fruit		

€4,50
€5
€7,30

€4,90
€5,90
€6,90
€6,90
€7,90
€7,90
€8,90
€9,10
€9,30

Suppl slagroom					

€1,20

Zoetigheden

Ambachtelijk roomijs
Kinderijsje (2 bollen)					
Coupe 3 bollen						
Coupe vanille – chocolade saus				
Coupe noot – caramel					
Coupe vanille – chocolade saus – banaan		
Coupe advocaat						
Coupe vanille – chocolade saus – banaan – advocaat
Coupe vers fruit						
Coupe aardbei						

Potvolkoffie
Ristretto				
Koffie				
Decafiné				
Grote koffie			
Koffie verkeerd			
Cappuccino gestoomde melk
Cappuccino slagroom		
Latté macchiato			

€2,50
€2,50				
€2,50
€2,80
€2,80
€2,80
€2,90
€2,90

Koffieklets
Javakoffie			
€3,50
		 koffie, chocomelk en slagroom
Weense koffie			
€3,50
		 koffie, bol ijs en slagroom
Specu-latté			
€3,50
		 latté met speculaassmaak en slagroom
Cookie-latté			
€3,50
		 latté met cookiesmaak en slagroom
Caramel-latté			
€3,50
		 latté met caramelsmaak en slagroom
Verwenkoffie			
€7,90
		 koffie met een bordje zoet

Thee’ke van leven
Thee-zakjes		

€2,50 per tas / €4,00 per kannetje
Englisch breakfast / Earl Grey
Groene/ Rozebottel		
Linde/ Camille / Munt		
Losse thee		

Verse thee

		
€3,00 per tas / €4,50 per kannetje
Verse munt				
Verse gember				
Warme appelthee kaneel		

Drinken

€2,80 per tas /€4,30 per kannetje
Green chai			
Sterremix			
Bosvruchten			
Sencha cactus-vijg		
Rooibos cranberry		
Witte thee lavendel		

Milkemelkemol
Koude melk				
Warme melk				
Warme choco (cécémel)			
Warme choco met echte chocola		
Suppl. Slagroom			

€2,50
€2,80
€2,80
€3,30
€0,90

Milkshake
Vanille / Mokka / Chocola		
Banaan					
Aardbei					

€4,70
€5,70
€6,70

Hartverwarmers
Koffie met advokaat			
Koffie met een witteke			
Koffie met een elexierke			
Irish coffee				
Baileys coffee				
Italian coffee				
Hasseltse coffee				
Warme choco-amaretto- slagroom
Glühwein				

€5,60
€5,60
€6,20
€7,50
€7,50
€7,50
€7,50
€7,50
€3,80

			

Dorstlessers
Spa reine/ Bruis			
€2,50
Perrier					
€2,60
Coca cola/ light/ zero			
€2,50
Sprite/ Fanta				
€2,50
Lipton ice tea / green			
€2,60
Tonic/ Agrum/Gini			
€2,60
Cécémel/ Fristi				
€2,60
Looza sinaas/ appel/ace/ pompelmoes €2,60
Tönisteiner citroen/orange		
€2,60
Appletiser				
€2,90
Fresh ’n fruity
Homemade ice tea (seizoen)		
Vers sinaasappelsap			
Vers appelsap				
Verse smoothie				
				

€3,50
€4,50
€2,80
€5,50

Borrelhapjes
warme kippenboutjes (6st.)		
kaasblokjes en/of salami		
portie boerenham			
gemarineerde olijfjes			
gemengd tapabordje			

€ 5,50
€ 5,50
€4,50
€4,50
€9,90

Leven in de brouwerij
Stella 25cl				
Vedett extra blond			
de Koninck 				
Hoegaarden				
Kriek Lindemans / Liefmans		
Brugse Zot				
Kolonel					
Leffe blond/ bruin			
Trappist Westmalle			
Tripel Westmalle			
Tripel Karmeliet			
La Chouffe				
Duvel					

€2,5
€3,20
€2,80
€2,80
€2,90
€3,70
€3,70
€3,70
€3,90
€4,20
€4,20
€4,20
€4,20

Aperitiefjes
glas cava / fles cava			
glas wijn (wit/rood/rosé)		
karaf / fles wijn			
sangria met vers fruit			
kir / kir royal				
porto (wit/rood)			
gin-tonic (Hendricks Fever Tree)		
aperol spritz				
martini				

€ 4,90 / € 25,00
€ 3,50
€14,00 / €21,00
€7,50
€5,50 / €8,50
€4,90
€12,90
€8,00
€4,50

