Onze keuken is doorlopend open van 9u tot 17.30u.

Voor info over allergenen, vraag één van onze medewerkers.

MENU
BROODJES (wit of bruin met garnituur)

ZOETIGHEDEN
3,90
4,50
4,50
4,80
4,80
4,90
4,90
5,50
5,50
5,70
5,95
6,50

Broodje kaas of hesp
Broodje kaas & hesp
Broodje preparé
Broodje martino
Broodje gerookte zalm
Broodje gezond met kruidenkaas
Smos kaas of hesp
Smos kaas & hesp
Smos preparé
Smos martino
Smos zalm & kruidenkaas
Broodje brie
└ brie, spek, honing en noten

Gebak uit onze koeling
Rijsttaartje
Rijsttaartje royal

3,95
2,70
3,50

└ warme chocoladesaus & verse slagroom

3,50
Appeltaart
4,60
Appeltaart met ijs
Pannenkoeken verkrijgbaar tussen 12u en 17.30u
Pannenkoek (2st) met:
4,00
suiker, kandijsiroop of confituur
5,00
vanille ijs
5,95
appelblokjes
5,95
dame blanche
└ warme chocoladesaus & verse slagroom

5,95

Club kip (met kipfilet)

PANINI met garnituur
5,95
6,95

Panini hawai (kaas, ham, ananas)
Panini italia

Brusselse wafel met suiker
Brusselse wafel met slagroom
Brusselse wafel met vanille ijs
Brusselse wafel Dame Blanche

└ prosciu o ham, mozzarella, pesto, zonged. tomaten

└ warme chocoladesaus & verse slagroom

SALADES met brood

IJS
11,95
11,95
11,95

Salade kip, ananas en spek
Salade geitenkaas, appel en spek
Salade zalm

Coupe vanille
Coupe mokka
Dame blanche

3,95
4,50
4,95
5,95

5,00
5,00
6,00

└ vanille ijs & warme chocoladesaus

WARME GERECHTEN met brood

Coupe brésilienne

Kaaskroketten
Garnaalkroketten
Twijfelaar (garnaal en kaaskroket)
Vleeskroketten 100gr (2st)
Groentenkroket veggie 100gr (2st)
Vidé huisbereid
Spaghetti bolognaise

3,95
3,95
2st | 3st
8,50 | 11,50
10,50 | 13,50
9,50 | 12,50
8,50
8,50
10,95
10,95

Croque monsieur
Croque madame
Croque hawaï
Croque bolognaise
Croque vidé huisbereid
Croque chicky

enkel|dubbel
6,50 | 7,95
7,50 | 8,95
7,50 | 8,95
8,50 | 9,95
8,50 | 9,95
8,50 | 9,95

soep van de dag
Verse tomatensoep

└ pesto, kip, paprika, zonged. tomaten, mozarella

Croque veggie

8,50 | 9,95

└ pesto, paprika, zonged. tomaten, mozarella

Croque uit 't vuistje
Uitsmijter kaas & hesp
Omelet met spek
Boerenomelet

4,50
7,50
6,95
9,95

6,00

└ mokka ijs & mokkasaus

Coupe advocaat

7,50

supplement verse slagroom
Supplement warme chocoladesaus
Supplement ijs

0,70
1,00
1,20

KINDERGERECHTEN (enkel tot 12 jaar)
Croque uit 't vuistje
Kindervidé
Kinderspaghetti
Kinderpannenkoek (1st)
Kinderijsje (2 bollen)

Iedere woensdag van 14u tot 16u
voor alle kinderen tot 10 jaar:

GRATIS kinderpannenkoek
bij aankoop van drankje

Tussen 9u en 10.30u worden enkel ontbijtmandjes geserveerd en geen andere gerechten. Dank u.

4,50
7,95
7,95
2,95
3,00

Onze keuken is doorlopend open van 9u tot 17.30u.

Voor info over allergenen, vraag één van onze medewerkers.

MENU
WARME DRANKEN
Winterkoffie

BIEREN & WIJNEN
4,50

└ la e met kaneel, verse slagroom en topping

Koffie Caramba

5,95

Jupiler 25cl
Jupiler NA 25cl
Kempisch vuur 33cl (streekbier)
Palm 25cl
Kriek 25cl
Liefmans fruitesse 25cl
Hoegaarden 25cl
Duvel 33cl
Leffe blond of donker 33cl
Trappist of tripel Westmalle 33cl

2,20
2,20
3,50
2,40
2,40
2,40
2,40
3,50
3,50
3,60

5,95

Supplement grenadine

0,40

4,95

└ latte met vanille, verse slagroom en topping

Maffioso

4,95

└ latte met amarettosmaak, verse slagroom en topping

Gingy

4,95

└ latte met speculoos, verse slagroom en topping

Chocochino

4,95

└ latte met chocoladesmaak, verse slagroom en topping

Café Mocha ijs

7,95

4,95

└ latte met caramel, verse slagroom en topping

Bombastic

Kaasplank
└ jonge, oude en feta kaas

└ vanilleijs met 2 espresso's, verse slagroom en topping

Godenkoffie
└ la e met advocaat, verse slagroom en topping

Koffie + gebak
Verwenkoffie

5,95
5,95

Espresso Taeymans
Filter
Kannetje koffie
Cappuccino met slagroom
Cappuccino met melkschuim
koffie verkeerd

2,30
2,30
3,80
2,80
2,70
2,70

Glas wijn rood, wit of rosé
Karaf wijn 1/4L
Fles wijn
Glas cava
Fles cava
Porto wit of rood
Glüwhein rood of wit
Grote vleesbitterballen (6st)
Grote veggie bitterballen (6st)
Portie warm gemengd (10st)

4,00
6,00
19,00
4,95
20,00
3,50
3,50
5,50
5,50
6,95

al onze koffie zijn ook als deca verkrijgbaar
Thee Taeymans (zie kaart)
Kannetje thee
Warme chocomelk
Warme chocomelk met slagroom
Warme melk met chocoladestick

2,50
3,80
2,50
3,00
3,70

└ met slagroom (melk of pure chocolade)

Warme chocomelk + mok

3,50

└ mok aan kassa mee te nemen

Supplement verse slagroom

ONTBIJT
0,70

FRISDRANKEN
Spa plat | bruis
Coca cola | zero | fanta | sprite
Lipton ice tea
Gini | Tonic
Pom‐ton (tonic met pompelmoes)
Looza sinaasappel | appel | ace
Looza appel‐kers | pompelmoes
Fristi | Cécémel

Ontbijtmandje
6,95
dinsdag tot zaterdag van 9u tot 10.30u
└ broodjes, croissantjes, koffiekoekjes, beleg

2,20
2,20
2,30
2,50
3,90
2,30
2,30
2,30

└ hard of zachtgekookt eitje, fruitsap en koﬃe

Ontbijtbuffet Royal
Elke zondag van 9u tot 11u

14,95

└ broodjes, croissantjes, koﬃekoekjes, yoghurt,
└ uitgebreid beleg, eitje naar keuze, koﬃe, fruitsap,
└ pannenkoekjes, verse fruitsla, glaasje cava,…

Tussen 9u en 10.30u worden enkel ontbijtmandjes geserveerd en geen andere gerechten. Dank u.

