
 

 
 

 

Hapjes & drankjes 
 

 
 

Frisdranken 
Chaudfontaine plat water/ bruisend water (25cl)             2,50 €   

Chaudfontaine plat water / bruisend water (50cl) 3,90 € 

Coca Cola/ Cola Zero/ Fanta Orange (20cl) 2,50 € 

Looza sinaasappel / appel / ACE (20cl)/ Ice Tea (25cl) 2,70 € 
Tönissteiner citroen/appelsien/agrum (25cl) (zonder toegevoegde suikers) 2,70 €   

Vers geperst sinaasappelsap 5,00 € 
 

Alcoholische dranken 

Stella Artois 2,50 € 

Duvel 4,00 €   

Leffe  4,00 € 

Tripel Karmeliet 4,00 €  

Kriek Lindemans  3,00 € 

Witte / rode wijn (klein flesje - 25cl) 6,00 € 

Witte / rode wijn (75cl)    Bel ons dan brengen wij een ijsemmer! 17,00 € 

Cava brut – rosé  (75cl)   Bel ons dan brengen wij een ijsemmer! 20,00 € 

Cava brut (klein flesje - 20cl)  7,00 € 

Aperol Spritz 6,00 €  

Champagne Veuve Clicquot brut 65,00 € 

Champagne Moët & Chandon brut 55,00 € 

Champagne Moët & Chandon Ice Imperial demi-sec (on the rocks geserveerd) 75,00 € 

Coupe champagne Moët & Chandon brut 13,00 € 
 

Finger Food 
Olijven 4,00 € 
Kaasblokjes  4,00 € 

Salamiblokjes 5,00 € 

Nootjes Duyvis: zout of paprika  3,50 € 

Chips Lays: paprika of zout of pickles (45gr) 3,50 € 

Chips Bugles Nacho cheese flavour met Chavroux  6,00 € 

Bitterballen (8 stuks) 6,50 € 

Kaasballetjes (8 stuks) 6,00 € 

Kippen nuggets (8 stuks)  6,50 € 

Garnaalballetjes (8 stuks) 7,00 € 

Loempiaatjes met zoetzuur sausje (6 stuks) (veggie) 6,50 € 

Calamares met tartaarsausje  6,50 € 

Portie fingerfood warm (keuze uit 4 warme hapjes hierboven) 23,00 € 

Portie fingerfood gemengd (keuze uit 2 koude & 2 warme hapjes hierboven) 19,00 € 

Portie fingerfood en tapas gemengd (keuze uit 2 fingerfood en 3 tapas) 30,00 € 

 
Pizza / Focaccia 
Pizza Margherita / Funghi / 4 kazen / Hawaii 7,00 €  
Focaccia’s (8 stukjes) (mozarella – basilicum – tomaat) 7,00 € 



 

Tapas 
Nachos met verse guacamole of tomatensalsa of cheese dip (2e saus + 3 €) 6,00 € 

Bruscetta met tomaat en basilicum (4 stuks) 9,00 €  

Grissini met trio van tapenade (olijven, paprika, zongedroogde tomaten)  7,00 € 

Ansjovisjes  5,00 € 

Spaanse salami schijfjes  6,00 € 

Serrano ham sneetjes 6,00 € 

Spaanse tortilla (4 stuks) 6,00 € 

Zongedroogde tomaatjes 6,00 € 

Spaanse Manchego schapenkaas sneetjes  7,00 € 

Groene & zwarte olijven met kruiden 5,00 € 

Kaasblokjes  5,00 € 

Tapas schotel (mix uit 5 soorten hierboven aangepast voor 2 pers.) 26,00 € 

Broodjes 
Club kaas / hesp / kaas & hesp / tonijnsla / américain 6,00 € 

(sla, komkommer, worteltjes, gekookt ei met saus naar keuze) 
 

Ontbijt 2 personen 
Assortiment broodjes en ontbijtkoekjes, kaas, ham, confituur, choco, fruitsap, 25,00 € 
en warme drank (koffie, thee of chocolademelk) 
 

Luxe Ontbijt 2 personen 
Assortiment broodjes en ontbijtkoekjes, kaas, ham, confituur, choco,  45,00 € 
gerookte zalm, mini croques en vers fruit   
 
 

Lichte Lunch 2 personen (op voorhand te bestellen) 30,00 €  
Luxe broodjes met gevarieerd beleg (kaas, ham, gekookt eitje, klein slaatje)  
 

Luxe Lunch 2 personen (op voorhand te bestellen) 50,00 €  
Luxe broodjes met gevarieerd beleg (kaas, ham, gekookt eitje, klein slaatje  
met gerookte zalm en tomaat garnaal) 
 

Kaasplank voor 2 personen (op voorhand te bestellen) 50,00 €   
Luxe broodjes met assortiment van 5 kazen, notenmix met rozijntjes  
en verse druiven 
 

Fruitsla 
Assortiment van lekker, vers gesneden fruit naar gelang het seizoen 7,50 €  
 

Warme dranken 
Koffie (JAVA vers gemalen Tranquillo bonen – zacht & rijk aroma) 2,50 € 

Thee (assortiment verschillende smaken naar keuze) 2,50 € 

Koffie Latte Macchiato 3,20 € 

Chocolademelk 2,50 € 
 

Soepen 
Tomatensoep of  groentensoep 3,50 € 
Supplement broodjes 2,00 € 
 

Zoetigheden 
Coupe vanille ijs (3 bollen) 5,00 € 

Coupe Dame Blanche (vanille ijs met chocoladesaus) 7,50 € 

Coupe Bresilienne (vanille ijs met caramelsaus, nootjes) 7,50 €   

Banana Split (vanille ijs met banaan en chocoladesaus) 9,00 € 

Coupe vanille ijs met vers fruit 9,50 € 

Extra topping: slagroom 1,00 € 


