
cocktailkaart

mocktails

huismocktail

    nona, frambozencoulis, tonic

virgin mojito

1 tafel = 1 rekening

cocktails

maison 

    gin, abricotbrandy, vers fruitsap                                

limoncello tonic                                                                                      

lady jane cosmpolitan                                                                                

    wodka, roze pompelmoes,

    limoen                

 aviation

    gin, maraschino, violet                                                    

bramble

    braambessen, gin                                   

espresso martini                                                                                  

    kahlua, wodka, espresso koffie              

gin

Bombay / Bulldog / Hendrickx

Mare

Nona (alcoholvrij)

 + supplement frisdrank





drankkaart

wijnen

witte wijn

Cape 312 Chardonney (huiswijn)

Silver lining chening blanc

 

rosé wijn

Choix de Rimay (huiswijn)

Cape 312 Rosé

rode wijn

Finca terra merlot (huiswijn)

Cape 312 pinotage

Charles Muller&Fils Pinot noir bio

(fris geserveerd)

Cava chix Barcelona brut

frisdranken

coca cola / zero

val orange

tonissteiner orange / citroen

schweppes tonic / agrumes

schweppes agrumes

looza appel / sinaas / multivrucht

fuzetea 

vers sinaasappelsap

fever tree tonic / mediterrenean

home made icetea

GLAS FLES

warme dranken

grootmoeders koffie

expresso

capuccino met slagroom

capuccino met melkschuim

latte machiato

koffie déca

warme chocolademelk

warme chocolademelk met slagroom

Irish cofee / French coffe / 

Italian coffee / Baileys coffee /

Hasseltse kofffie

thee:

rode vruchten/kamille/zwart/

groene munt

water van't vat plat / bruis

glas

fles 33cl

fles 75cl

1 tafel = 1 rekening

van 't vat

25 CL 33 CL

Super 8 bio 5,2% glutenvrij

Viven Champagner weisse 4,8%

Straffe Hendrik tripel 9%



drankkaart

sterke dranken

Porto

Ricard

Kirr 

Elexir d'Anvers

Martini wit

Martini rood

Aperol Spritz

Picon vin blanc

Campari

Bacardi

Wodka

Whisky J&B

Whisky Oban

Whisky Johny Walker

Amaretto

Baileys

Grand Marnier

Cointreau

Cognac

Grappa

Limoncello

Jonge jenever

Oude jenever

 + supplement frisdrank

bieren

Belgische trappisten

Orval

Chimay blauw 9%

Westmalle dubbel

Westmalle trippel

 

streekbieren

Viven classic bruin

Viven master ipa

Viven nada (0,3%)

Prearis quadruppel bruin

(aroma gebrande mout/caramel/fruit)

Prearis quadrocinno bruin

(aroma koffie/noten/donker fruit)

Den bassist

Super 8 blanche

Super 8 flandrien

to share (75cl):

Moinette blonde

Moinette brune

Carlsberg 0,0

Vedett

Duvel

La chouffe

Omer

Triple karmeliet

Sint-Bernardus abt 12

Tongerlo blond 6%

Tongerlo triple 9%

Kriek Mystic

Cornet

Le fort tripel

Blanche de Bruxelles 4,5% 



eetkaart

voor bij de koffie

(tot 17.30u)

pannenkoek boter + suiker of confituur

pannenkoek appelschijfjes of mikado

enkel op zaterdag & zondag

huisgemaakte taarten

zie taartvitrine

Hebt u vragen in verband met allergenen?

Gelieve ons hierover te raadplegen en wij helpen u graag verder.

1 tafel = 1 rekening

desserts

kinderijsje

crème brûlée

coupe dame blanche

coupe brésilienne

coupe aardbei (seizoen)

coupe Perle d'ozette

   vanilleijs, warme kersen, 

    speculooscrumble

huisgemaakte taarten

zie taartvitrine

espresso martini 

 kahlua, wodka, espresso koffie

kleine honger

tot 22.00u

Croky chips paprika/zout

portie olijven mix/zongedr. tomaten 

ambachtelijke bitterballen

6 stuks

10 stuks

20 stuks

snede kaas op plank

nacho's van het huis

portie kaas en fuet salami

kippenboutjes 6 stuks

kibbeling met tartaarsaus

croque classic to share

warme borrelplank

  loempia's, mini frikandellen

  bitterballen, calamares, mozarella

  fingers, serranoham kroketjes

  - allen gefrituurd + bijbehorende

   sauzen

 



eetkaart

grote honger (18u - 21.30u) + zondagmiddag

croques XXL klassiek kaas&hesp

croques XXL boem boem

croques XXL zalm, kruidenkaas, rucola

croques XXL gandaham, mozarella,  

    zongedroogde tomaten

garnaalkroketten 2 / 3 stuks*

kaaskroketten 2 / 3 stuks*

duo garnaal- en kaaskroket 2 stuks*

*artisanaal bereid, met brood

*supplement frieten

kinderspaghetti

spaghetti 

spaghetti XXL

lasagne

vegetarische lasagne

vispannetje

ribbetjes met frietjes

Hebt u vragen in verband met allergenen?

Gelieve ons hierover te raadplegen en wij helpen u graag verder.

1 tafel = 1 rekening

broodje beenham, spekjes, rucola, 

    honingmosterd

salade burrata, tomaat, groene pesto 

    (veggie) 

salade burrata, tomaat, groene pesto,

    gedroogde ham

caesarsalade: kip en parmezaanse kaas

salade Perle d’ozette 

    breydelham, gandaham, tomaat,

    pijnboompitten, grana padana

salade scampis met appeltjes en spek  

pastasalade

    gandaham, feta, zongedroogde

    tomaten, pesto, koriander

tapasplank groot

voor 2 personen als hoofdgerecht

voor 4 personen als voorgerecht

tapasplank klein

voor 1 persoon als hoofdgerecht

voor 2 personen als voorgerecht


