FOOD FOR A GOOD MOOD
Something for everyone
Tasty clubsandwishes

Tapasplankje – 9,5

Kaas - 4,10
Hesp - 4,10
Kaas en hesp - 4,50
Choco – 4,10
Preparé - 5,10
Martino - 5,10
Kipcurry - 4,50
Gepluisde kip – 5,10
Salami - 4,50
Boulet - 6,10
Tonijnsla - 4,50
Tonijn pikant - 5,10
Italiaanse gandaham – 5,10
Vleessla - 4,50
Tonijntino - 6,10
Kip hawai - 4,50
Eiersla - 5,10
Krabsla - 6,10
Zalm - 6,10
Brie – 5,10
Bickytino – 5,10 (preparé, augurken,
gebakken ajuintjes overgoten met de
bekende bickysauzen)
Gezond - 4,10 (enkel groentjes en
yoghurtdressing)

Club +1,00: knapperige sla, tomaten, ei,
komkommer, wortelen, mayo

Crackers met dipsaus
Italiaanse gandaham
Kaas en salami

Croques

Taart van de dag
Taart + koffie (lungo) - 6,50

Monsieur (2 croques) – 11,50
Hawai (2 croques) – 13,00
Madame (2 croques) – 13,00
2 croques uit het vuistje – 9,80

Taart van de dag - 4,50

Pannekoeken
Naturel (2 stuks) – 4,90
Extra toppings:
Bruine suiker + 0,50
Siroop + 0,50
Honing + 0,50
Confituur +0,50
Chocolade of caramelsaus + 0,70
Smarthies + 0,70
Nutella + 0,70
Slagroom + 0,70

Monsieur (1 croque) – 9,50
Hawai (1 croque) – 11,00
Madame (1 croque) – 11,00
1 croque uit het vuistje – 4,90

Onze salades
Basic – 9,10
Kip – 12,60
Hesp – 10,10
Tonijn – 15,50
Gerookte zalm - 15,50
Hummus – 11,60
Met brood – 2,00
Basis van onze salades = basic:
gemengde sla, mais, tomaten,
pijnboompitjes, komkommer, ei,
avocado, appel, wortelen, perzik,
yoghurtdressing

Voor onze gepassioneerde broodjesliefhebbers
Sweet Bacon - 6,10 - witte artisanale baguette, knapperig spek, sla, appel, perensiroop, honingmosterd vinaigrette
Tasty Chicken - 8,10 - witte artisanale baguette, kip, avocado, groene pesto, pijnboompitjes, ei, rucola, tomaat, zout,
peper

Healthy Salmon - 8,10 - witte artisanale baguette, gerookte zalm, avocado, rucola, komkommer, zout, peper
French Brieke - 7,10 - witte artisanale baguette, brie, knapperig spek, rucola, honing, noten
Happy Italian - 8,10 - witte artisanale baguette, gandaham, pesto, mozarella, tomaat, rucola, pijnboompitjes, balsamico
Great Vibes - 7,10 - witte artisanale baguette, hummus, knapperige sla, tomaat, komkommer, wortelen, afgewerkt met
kruiden

Wenst u liever een glutenvrij baguette? +2,00
Liever een meergranen baguette? +0,30

DRINKS
Something for everyone
Frisdranken

Onze biologische huiswijn – Grace Des Anges

Water plat of bruis - 2,50
Cola - 2,50
Cola zero - 2,50
Icetea - 2,70
Fruitsap - 3,10
Appelsap - 3,10

Glas rode wijn - 4,50
Glas witte wijn - 4,50
Glas rosé - 4,50

Hippe dranken
Of toch liever een cava?

Nix and Kix blood orange - 3,90
Sprankelende natuurlijke
bloedsinaasappel en kurkuma met een
vleugje cayenne.
Nix and Kix watermelon - 3,90
Licht sprankelende natuurlijke
watermeloen en hibiscus met een vleugje
cayenne.
Nix and Kix mango – 3,90
Licht sprankelende natuurlijke mango en
gember met een vleugje cayenne.

Glaasje cava - 4,90

Zin in iets zoets? Aarzel niet en bestel één
van onze pannekoeken met een heerlijke
topping.

Voor de bierliefhebbers
Stella Artois - 2,40
Gouden Carolus Classic - 4,00
Gouden Carolus Tripel - 4,00
Lindemans - 3,50
Orval - 4,40
Duvel - 4,00

Biologisch biertje?
Gageleer blond of bruin - 4,20
De smaak van de gagel is kenmerkend en
uniek: kruidig met een toets van peper en
eucalyptus. Het is een verfrissend bier
maar door zijn alcoholgehalte van 7,5
volumeprocenten, toch een stevige drank.

All smoothies, all fresh and fun
Groot 400 ml – 5,60 / Klein 200 ml – 4,40
Sunshine
Verse mango, ananas en basissap 100% fresh

Happy Fruit
Verse bosbessen en basissap 100% fresh

Koffie en thee
In coffee and other hot drinks we trust

Koffie
Espresso - 2,20
Een espresso is een klein kopje koffie dat wordt bereid door water onder hoge druk door een hoeveelheid fijn
gemalen koffie te persen. Het is dus een kleine hoeveelheid geconcentreerde koffie met een intense smaak.

Espresso Doppio - 2,40
Een espresso doppio is een dubbele espresso. Doppio is namelijk de Italiaanse benaming voor ‘dubbel’. Het is
dus tweemaal de normale dosering espresso.

Lungo - 2,40
Dit is de “standaard” kop koffie die wij allemaal kennen. Deze overheerlijke kop koffie heeft een mooie crema. De
crema, de goudbruine laag die je ziet als je in je kopje kijkt, bestaat uit vetten en suikers die uit de koffie geperst
worden onder hoge druk.

Deca - 2,40
In de volksmond ook wel cafeïnevrije koffie genoemd.

Cappuccino - 3,20
Een cappuccino is een op espresso gebaseerde drank met opgeschuimde melk. De espresso wordt als eerste
gezet om vervolgens de melk op te schuimen en deze toe te voegen aan de espresso.

Latte - 3,50
Caffè latte is een soort grote broer van de cappuccino. Caffè latte bevat meer melk en minder melkschuim dan
een cappuccino.

Latte macchiato - 3,50
De latte macchiato wordt precies op tegenovergestelde wijze gemaakt dan een cappuccino. Je begint namelijk
met melk en melkschuim in een glas en voegt vervolgens de espresso hieraan toe. Hierdoor ontstaan mooie lagen
in het glas.

Café au lait - 2,90
Zoals de Franse naam al doet vermoeden is café au lait koffie met veel warme melk. De verhouding is ongeveer
60% warme melk en 40% koffie.

Flat white - 3,2
Een flat white is een koffievariatie met een uitgebalanceerde smaak. De flat white wordt gemaakt met een dubbele
espresso met een laag opgeschuimde melk, waardoor er een koffie ontstaat met een sterk koffiearoma en subtiele
romige smaak van melk.

Koffie en thee
In coffee and other hot drinks we trust
Ristretto - 2,20
Een ristretto is een kleine, sterke kop koffie van 15 à 20 ml. De hoeveelheid is daarmee ongeveer één à twee
slokken. Het woord ristretto betekent beperkt in het Italiaans.

Espresso choc - 2,90
Is een espresso met cacao en melkschuim. Er ontstaat hierdoor een heerlijk volle, zoetige espresso met een
romige afdronk door de cacao en het melkschuim. Deze zoete koffievariatie is perfect voor mensen die houden
van cafeïne, maar minder gek zijn op de bittere smaak van espresso.

Café choco - 2,90
Hou je van koffie en van zoet? Dan is dit de koffievariatie voor jou. Koffie choc is een namelijk een koffie met
cacao en melkschuim. Hierdoor ontstaat een heerlijke zoete chocodrank met een lichte smaak van koffie. Een
heerlijk volle, zoetige smaak met een romige afdronk door de cacao en het melkschuim.

Wiener melange - 2,90
Wiener melange is een van oudsher Oostenrijks recept, om precies te zijn uit Wenen. Wiener melange is ontstaan
in de Weense koffiehuizen. Is een zoete combinatie van de lekkerste koffie, warme chocolade met een mooie
laag melkschuim

Cortado - 2,90
Een cortado is een espresso verdund met warme melk. In de moderne versie is de melk vaak een beetje
opgeschuimd waardoor er een soort kleine cappuccino ontstaat .

Hazelnoot, caramel of speculaassmaakje erbij - extra 0,40
Havermelk of sojamelk - extra 0,60

Thee
Munt - 3,20
Forrest fruit - 3,20
Earlgrey - 3,20

Zin in een warme choco?
Warme chocolademelk - 2,90
Warme choco de luxe - 3,50

Ontbijt

Ochtendstond heeft goud in de mond! En als we over ‘goud’
spreken, dan bedoelen we onze verzorgde ontbijten. Geniet
van een gulle start van de dag met onze ontbijten die voor
ieder wat wils bevatten.
Je kan je ontbijt reserveren om te verorberen in onze
container.
Dat kan tussen 09h00 en 11h00.
Nuttig jouw ontbijtje in het gezellige en unieke kader van
onze container, omgeven door het groen. Wij leggen jou
graag in de watten met onze appetijtelijke ontbijten!
Geniet van verse artisanale baguettes, witte- en
meergranenbroodjes, fruitsap, croissant, chocoladebroodje,
fruitsla, kaas, hesp en confituur, spiegelei of roerei.
€ 17,00 per persoon
Reserveer snel je plaatsen op het nummer
0499 74 03 65 of via info@triple-cs.be

