FOOD FOR A GOOD MOOD
Something for everyone
Belegde broodjes CLASSICS
Kaas - 4,10
Hesp - 4,10
Preparé - 5,10
Martino - 5,10
Kaas en hesp - 4,50
Aardappelsla - 4,50
Kipcurry - 4,50
Gepluisde kip – 5,10
Salami - 4,50
Boulet - 6,10
Tonijnsla - 4,50
Tonijn pikant - 5,10
Italiaanse gandaham – 5,10
Tonijntino - 6,10
Kip hawai - 4,50
Eiersla - 5,10
Krabsla - 6,10
Zalm - 6,10
Choco – 4,10
Brie – 5,10
Gezond - 4,10 (enkel groentjes en

Tapasplankje – 9,5
Crackers met dipsaus
Italiaanse gandaham

Pannekoeken

Kaas en salami

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

Taart
Taart van de dag – 4,50
Taart en koffie – 6,50

yoghurtdressing)

Ijsjes
Racket – Cornetto – 1,90
Magnum - Magnum nootjes –

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

2,30

Ontbijt – 17,00 pp
1 dag op voorhand ten laatste te reserveren.

Onze croques
Croque Monsieur – 4,90
Croque Italian (gandaham
, tomaat, balsamico, mozarella,
pesto) – 9,40

Croque Hawaï – 6,5
Groentjes erbij? + 4,60
Ketchup of mayo? + 0,40

Onze salades
Basic – 9,10
Kip – 12,60
Hesp – 10,10
Gerookte zalm - 15,50
Hummus – 11,60
Brood erbij? + 1,30
Ketchup of mayo? +0,40

Kies zelf het uur wanneer je wilt ontbijten

Belegde broodjes SPECIALS
Sweet Bacon - 6,10 - knapperig spek, sla, appel, perensiroop, honingmosterd vinaigrette
Bickytino – 5,50 - preparé, augurken, gebakken ajuintjes overgoten met de bekende bickysauzen
Tasty Chicken - 8,10 - kip, avocado, groene pesto, pijnboompitjes, ei, rucola, tomaat, zout, peper
Healthy Salmon - 8,10 - gerookte zalm, avocado, rucola, komkommer, zout, peper
French Brieke - 7,10 – brie, knapperig spek, rucola, honing, noten
Happy Italian - 8,10 – Italiaanse gandaham, pesto, mozarella, tomaat, rucola, pijnboompitjes, balsamico
Great Vibes - 7,10 - hummus, knapperige sla, tomaat, komkommer, wortelen, afgewerkt met kruiden
Crusty Salmon – 6,10 - gerookte zalm, philadelphia, dille, rucola, komkommer
Wild Farmer – 5,50 – aardappelsla, spek, ui, tomaat, sla, bbq saus
Oosters Brieke – 8,10 – kip, brie, appel, rozijnen, sla overgoten met zoete mango chutney en kerrie mayo
Tonijn perzik – 4,70 – tonijnsla, perzik, rucola
Wenst u liever een glutenvrij baguette? +2,00
Liever een meergranen baguette? +0,30

DRINKS
Something for everyone
Frisdranken
Water plat of bruis - 2,50
Cola - 2,50
Cola zero - 2,50
Icetea - 2,70
Fruitsap - 3,10
Capri sun – 2,50
Appelsap - 3,10
Tonic - 3,10

Onze biologische huiswijn – Grace Des Anges
Glas rode wijn - 4,50
Glas witte wijn - 4,50
Glas rosé - 4,50

Hippe dranken

Of toch liever een cava - 4,90

Gerolsteiner limonade citroen – 3,10
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.
Nix and Kix cucumber mint– 3,90
Licht sprankelende natuurlijke komkommer
en munt met een vleugje cayenne.

Voor de bierliefhebbers
Stella Artois - 2,50
Gouden Carolus Classic - 4,00
Gouden Carolus Tripel - 4,00
Lindemans - 3,50
Leffe bruin - 4,00
Duvel - 4,00
Duvel 666 – 4,00
Vedett Pilsner – 3,60
Gageleer blond - 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.

Ijskoffie
Ice Coffee Caramel – espresso, ijsblokjes, scheutje volle melk, ijs, slagroom,
kaneelpoeder afgewerkt met een karameltopping – 6,50

Just Ice Coffee – dubbele espresso, ijsblokjes – 4,00

Hugo

!

L'originale Italiaanse cocktail
op basis van
mousserende wijn,
vlierbessensap,
munt, limoen (5,9
% alcohol) – 7,5

Pink - fruitige rosé
schuimwijn met
vlierbloesem,
limoen (6,9 %
alcohol) – 7,5

RoomeR

RoomeR is een heerlijk drankje op basis van
vlierbloesem en een mix van geheime kruiden.
RoomeR is lichtzoet en geeft je een weldadige
explosie van bloesemaroma’s in je mond.

Basic - 3/4 spuitwater, 1/4 RoomeR, limoen – 5,10
Pure - RoomeR, limoen, ijsblokjes – 6,00
Sweet bitterness - 2/3 tonic, 1/3 RoomeR, limoen –
5,10

Bubbles - 1/2 cava en 1/2 RoomeR - 5,50

All smoothies, all fresh and fun

Ijskoffie

Groot 400 ml – 5,60 / Klein 200 ml – 4,40

Sweet Melody
Verse mango, meloen en aardbei en basissap 100% fresh

Happy Fruit
Ice en basissap 100% fresh
VerseTriple
bosbessen
Coffee –
espresso,
scheutje volle
melk, ijs,
slagroom,

