
 

           

 



                            

 

GOEDEMORGEN 

Croissant   € 2,90 

Spek met eieren, brood en boter   € 8,50 

Spiegeleieren met brood en boter   € 6,00 

Kri Kri originele Griekse yoghurt met granola en fruit   € 8.00 

 

Verwen jezelf bij je ontbijt met een: 

Glas cava   € 5,50 

Vers fruitsap   € 4,00 

 

BROOD van de warme bakker 

PISTOLETS wit/meergranen OF SANDWICHES  

Boter & confituur of nutella   € 3,00 

Kaas   € 3,50 

Natuurham   € 4,20 

Américain   € 4,20 

Gerookte zalm   € 4,50 

Huisbereide tonijnsalade   € 4,50 

Huisbereide kipsalade   € 4,50 

 

Met kleine salade    +€ 3,00 

Heeft u een allergeen? Meld het ons aub! 

 

 



 

 

 

 

BAGUETTES van de warme bakker, wit/meergranen, met rauwkost 

Veggie   € 5,00 

Kaas   € 5,70 

Natuurham   € 6,50 

Boulette   € 6,20 

Smos   € 6,20 

Gerookte zalmsalade   € 6,50 

Américain   € 6,70 

Huisbereide tonijnsalade   € 6,70 

Huisbereide kipsalade   € 6,70 

Warme kipfiletblokjes   € 7,00 

Gerookte zalm   € 7,00 

Huisbereide grijze garnaalsalade   € 7,50 

 

Zonder rauwkost   -€ 0,30 

Heeft u een allergeen? Meld het ons aub! De samenstelling van onze                                              

gerechten en hun ingrediënten kunnen wijzigen. 

 

 

 

 

 



 

 

CROQUES EN TOASTS  brood van de warme bakker, wit-grijs, met salade 

Croque monsieur   € 7,50 

Croque madame   € 8,20 

Croque hawaï   € 8,20 

Croque bolognaise   € 9,90 

Croque videé   € 9,90 

Croque geitenkaas & spek   € 9,90 

Croque gerookte zalm   € 9,90 

Toast américain   € 11,00 

Toast gerookte zalm   € 11,50 

 

SALADES met brood van de warme bakker, kan ook met portie verse frieten   € 3,00 

Tonijnsalade   € 12,50 

Tonijn   € 14,00 

Gebakken kip   € 14,80 

Gerookte zalm   € 14,80 

Gerookte zalm en grijze garnalen   € 16,80 

Vegetarisch   € 10,00 

Heeft u een allergeen? Meld het ons aub! De samenstelling van onze                                              

gerechten en hun ingrediënten kunnen wijzigen. 

 

 

 



 

 

WARME GERECHTEN 

Verse soep met brood   € 5,50 

Huisbereide videé     

met koekje, brood & kleine salade   € 12,00 

met koekje, en verse frieten of kroketten   € 14,50 

Huisbereide balletjes in tomatensaus met verse frieten & kleine salade   € 14,50 

 

Portie frieten met mayonaise  € 3,50 

 

PASTA wit of bio volkoren  

Spaghetti bolognaise   € 9,50   € 11,50   € 14,00 

Spaghetti videé   € 11,00   € 13,00   € 15,00 

Spaghetti met balletjes in tomatensaus   € 11,00   € 13,00 

Spaghetti bon app   € 11,00   € 13,00 (duo van bolognaise en videé) 

Huisbereide lasagne   € 13,50 

 

 

Heeft u een allergeen? Meld het ons aub! De samenstelling van onze                                              

gerechten en hun ingrediënten kunnen wijzigen. 

 

 

 

 

 



 

 

   

VOOR DE KINDEREN OF KLEINE ETERS 

Croque uit het vuistje   € 4,70 

Verse soep   € 4,80 

Boulette met appelmoes en frietjes   € 7,00 

Spaghetti bolognaise   € 7,50 

Spaghetti met balletjes in tomatensaus   € 8,00 

Portie frietjes   € 3,50 

 

1 pannenkoek   € 3,00 (met suiker/stroop/confituur/nutella) 

1 bol vanille-ijs   € 3,50 (met chocoladesnippers en koekje) 

2 bollen vanille-ijs   € 4,50 (met chocoladesnippers en koekje) 

 

ZOET GENOT 

Warme appeltaart   € 4,00 

Warme appeltaart met ijs  € 4,90  

 

+Huisbereide slagroom   € 1,30 

+Huisbereide chocoladesaus met Callebaut   € 1,50 

Heeft u een allergeen? Meld het ons aub! 

 



 

Brusselse wafel 

Bloemsuiker   € 5,00 

Banaan  €  6,70 

Advocaat   € 7,00 

Banaan en advocaat   € 9,00 

Vers fruit   € 8,50 

Aardbeien   € 8,50 (seizoen) 

 

Pannenkoeken  

Suiker/stroop/confituur/nutella   € 5,00 

Banaan  € 6,70 

Advocaat   € 7,00 

Banaan en advocaat € 9,00 

Vers fruit   € 8,50 

Aardbeien   € 8,50 (seizoen) 

 

Vanille-ijs 

3 bollen   € 5,20 

Met banaan   € 7,00 

Met advocaat   € 8,00 

Met banaan en advocaat   € 9,00 

Met vers fruit   € 9,00 

Met aardbeien   € 9,00 (seizoen) 

 

+huisbereide slagroom   € 1,30 

+huisbereide chocoladesaus met Callebaut   € 1,50 

+1 bol vanille-ijs   € 1,50 

+2 bollen vanille-ijs   € 2,40 



 

 

WARME DRANKEN 

Maes Koffie, ambachtelijke koffiebranderij, erkend streekproduct: koffie uit het land van 

Loon, de roem van Limburg, de beste van Vlaanderen. 

koffie/deca/espresso   € 2,40 

Grote koffie/deca   € 2,60 

Espresso macchiato   € 2,70 

Koffie verkeerd   € 2,70 

Cappucino    € 2,80 

Latte macchiato/deca   € 3,00 

Warme choco puur/melk Callebaut callets  €  2,60 

Hasseltse koffie   € 6,00 

Nespresso koffie en alle melkbereidingen met Nespresso    +€ 0,20 

Huisbereide slagroom   +€ 0,90 

Lactosevrije melkbereidingen   +€ 0,30 

 

Thee Dammann van de beste thee plantages 

De Dammann thee in uw kopje waar u van geniet, is het resultaat van een lang en complex 

proces. Een proces dat tijd, geduld en veel kennis vereist. 

 

De naam van de firma Dammann Frères wordt in 1692 al vermeld in de Franse 

geschiedenisboeken. De deskundige en gepassioneerde aanbouw en oogst van thee 

waarvoor het huis bekend staat, dat de rijke oorsprong van thee hoog in het vaandel heeft, 

begint eeuwen geleden in China. De theeproducent werkt met de beste mélangeurs, die 

samenwerken met de meest vermaarde plantages van klassieke theesoorten en de meest 

zinnenprikkelende blends. Dammann Fréres wordt gedreven door haar passie voor de 

kwaliteiten van thee. 

Cristal teabags, de unieke eigenschappen zoals het fijnmazige raster en het materiaal van 

het theezakje, zorgen ervoor dat de thee met exact dezelfde kwaliteiten als losse thee tot 

haar rechten komt. Het zakje krimpt niet en de theeblaadjes krijgen optimaal de ruimte om 

hun verfijnde smaak vrij te geven. 

 

 



 

 

 

BON APP HEEFT VOLGENDE THEE’S VOOR U GESELECTEERD: 

 

Thé noir ceylan o.p.   € 2,60 

thee natuur, aromatische zwarte thee van Sri Lanka, perfect voor het ontbijt. 

Thé noir pomme d’amour   € 2,60 

appelthee, deze thee doet je herinneren aan de rode appel van de kermis, met het aroma 

van de gestoofde appel en maraschino kers. 

Thé vert yunnan   € 2,60 

groene thee, wordt ook wel de koning van China genoemd, vanwege het mooie theeblad 

met goudkleurige tips. Geeft een lichtgele kleur in het glas en heeft een aangenaam, vol en 

kruidig-haast peperachtig-karakter. 

Thé vert a la menthe   € 2,60 

muntthee, groene gunpowder thee met Marokkaanse Nanah munt, is ook heerlijk met veel 

suiker. 

Thé vert parfumé Bali   € 2,60 

Deze groene thee kent een subtiele balans van fruit en bloesemtonen. De hoofdtoon is 

lychee verrijkt met ondertonen als grapefruit en jasmijn. 

Thé vert parfumé Miss Dammann   € 2,60 

Groene thee en zachte gembertoetsen gecombineerd met de fruitige, pittige geuren van 

citroen, limoen en passievrucht. Een frisse en levendige melange. 

Thé carcadet provence   € 2,60 

rozebottel thee, maar zoveel meer dan dat, een mengeling van hibiscus bloemen, appel, 

rozebottel en sinaasschil op smaak gebracht met abrikoos en perzik. De ultieme rozebottel 

thee. 

Tisane camomille   € 2,60 

kamillethee, een zachte infusie met bitter zoete toetsen. 

Tisane tilleul   € 2,60 

linde thee, een infusie met bloemig en houterig aroma. 

 

 



 

 

FRISDRANKEN 

Coca cola/light/zero   € 2,40 

Fanta   € 2,40 

Sprite   € 2,40 

Appelsap   € 2,40 

Fruitsap   € 2,40 

Chaudfontaine blauw-rood   € 2,40 

Ice-tea   € 2,60 

Perrier   € 2,60 

Tönissteiner   € 2,60 

Citroen/orange/agrum/vruchtenkorf/bloedappelsien 

Schweppes indian tonic   € 2,70 

Fever tree tonic/Fever tree ginger beer   € 3,20 

Vers fruitsap   € 4,00 

 

BIEREN 

Cristal   € 2,40 

Carlsberg   € 2,90 

Vedett   € 2,90 

Liefmans kriek/on the rocks   € 2,90 

Duvel   € 4,00 

Omer   € 4,00 

Wij ontvangen cash, BC app en Payconiq app. Dank u en hou dig! 

 



 

 

 

APéRO 

Hierbas IbizaBouff, Spaanse artisanale kruidenlikeur, chupito   € 3,60   on the rocks   € 7,00 

Licor Cuarente Y Tres, zoete Spaanse likeur met 43 natuurlijke ingrediënten  € 6,00 

Apérol witte wijn   € 6,50 

Apérol Spritz   € 7,50 

Hendrickx gin – Fever tree tonic  €  10,50 

 

WIJNEN huiswijn Terre Neuve 

Wit, Chardonnay   glas € 4,50   fles € 19,50 

Rood, Cabernet Sauvignon-Merlot   glas € 4,50   fles € 19,50 

Rosé, Grenache   glas € 4,50   fles € 19,50 

 

CAVA MVSA 

Cava wit   glas € 5,50   fles € 24,00 

Cava rosé   glas € 5,50   fles € 26,00 

 

Delen mag, hapjesplank   € 10,00 

Spaanse kazen en ham, salami, olijven, vers brood, bio olijfolie 

Wij ontvangen cash, BC app en Payconique app. Dank u en hou dig! 

 

 

 


