
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Menukaart 

Feesten & Partijen 
 

Wij organiseren graag uw  
feest, borrel, lunch of diner. 

 
Meer informatie of een prijsopgaaf? 

Bel of mail ons. 
 

Onze openingstijden 
Dinsdag 09:30 19:00 
Woensdag 09:30 19:00 
Donderdag 09:30 19:00 
Vrijdag 09:30 20:00 
Zaterdag 09:00 19:00 

 

 
 



 

  
Warme dranken  Koffie is ook mogelijk in Cafeïne vrij en in Dark Roasted.  
  

Café Crème | Thee | Espresso €1,95 
Dubbele espresso €2,90 
Koffie verkeerd €2,20 

Cappuccino €2,20 

Café Choco €2,50 
Latte Macchiato €2,75 
Latte Speciale         Caramel of Hazelnoot (Alcohol vrij) €2,95 
Wiener Melange €2,60 
Warme chocolademelk €2,50 
Tipje slagroom €0,50 
Special Coffee’s €5,25 

  Irish (Irish whiskey) |  French (Grand Marnier) | Sweet (Baileys) | 43 (Licor 43)  

  Brazil (Tia Maria & Grand Marnier) |  Spanish (Tia Maria) | Italian (Amaretto)   

  
Gebak & Hartige snacks 
  

Appelgebak met slagroom  warm* of koud €3,00 
Portie cake met slagroom €2,45 
Gevulde koek €2,45 
Appelbol * €3,50 
Diverse soorten gebak €3,00 
Saucijzenbroodje *| Kaasbroodje * €2,50 
  * Wilt u warm gebak & snacks gelijk met de drankjes geserveerd krijgen, geef dit even aan ons door. 
  
Koude dranken  
  

Melk                           Vol, Halfvol of Karnemelk €1,75 

Mineraalwater      Still of Sparkling €2,10 

Coca Cola              Regular of Light €2,10 

Sprite €2,10 

Fanta Orange €2,10 

Fanta Cassis €2,10 

Ice-Tea                  Sparkling of Non-Sparkling €2,30 

Tonic €2,30 

Bitter Lemon €2,30 

Appelsap | Tomatensap €2,30 

Chocomel | Fristi €2,30 
Jus d’orange klein (vers geperst) €2,50 

Jus d’orange groot (vers geperst) €3,50 

Milkshake                Vanille, Aardbei of Banaan €3,00 

IJscappuccino €3,00 



 
  Wijnen Glas Fles 

   

Huiswijn Wit           Chardonnay  of  Sauvignon Blanc €3,15 €14,95 
Huiswijn Wit zoet €3,15 €14,95 
Huiswijn Rose          Grenache €3,15 €14,95 
Huiswijn Rood         Shiraz  of  Merlot €3,15 €14,95 
Port                          Ruby €2,95  
Sherry Osborne         Medium of Dry €2,95  
Vermouth Martini    Bianco of Rosso €2,95  
   
Bieren   
   

Heineken van de Tap ‘’Fluitje’’   (0,22 cl) €2,10  
Heineken van de Tap ‘’Galaxy’’  (0,25 cl) €2,30  
Heineken ‘’Flesje’’ €2,00  
Amstel 0.0% €2,00  
Wieckse Witte €2,50  
Wieckse Rosé €2,50  
Palm €2,75  
Speciaal bier €2,75  
   
Likeuren & Gedistilleerd   
   

Amaretto Di Saronno| Tia Maria €3,75  
Baileys | Licor 43 €3,75  
Southern Comfort €3,95  
Grand Marnier €4,25  
Jenever Jonge, Oude of Bessen €2,75  
Berenburg | Vieux |  Jägermeister | Bruine rum €2,75  
Bacardi  Rum White, Razz of Limón €3,00  
Vodka Absolut | Dry Gin | Malibu €3,75  
Campari €3,25  
Whisky Johnnie Walker Red, Jim Beam of Jameson €3,50  
Cognac V.S. Courvoisier of Martell €3,50  
Cognac V.S.O.P Courvoisier €4,00  
   
Bittergarnituren   
   

Portie kaas €3,95  
Warm bittergarnituur (16 stuks) €7,75  
Portie Luxe bitterballen normaal (6 stuks) €3,95  
Portie Luxe bitterballen groot (10 stuks) €5,50  



 

 
  

Stokbrood Wit/Bruin | Zachte bol Wit/Bruin | Sneetjes Wit/Bruin 
Waldkorn Supplement €0,75| Mais Pyramide Supplement €0,75 
   

Jonge kaas, Oude kaas, Brie, Ham, Salami, of Rosbief  vanaf €3,75 
Oude kaas met pesto & zongedroogde tomaten  €4,75 
Brie & Ardennerham met honing & pijnboompitjes  €4,75 
Geitenkaas met honing-mosterdsalade  €5,50 
Warme beenham met honing-mosterdsaus  €4,50 
Warmvlees Satésaus  €4,75 
Warmvlees Speciaal (Warmvlees, Satésaus, Gebakken Ui & Champignon)  €5,95 
Warme Zalm met roomkaas & bieslook   €5,50 
Tonijnsalade     (Sla, Tonijn, Tomaat, Augurk  & Komkommer)  €5,25 
BET                 (Bacon, Eiersalade & Tomaat)  €4,95 
Gezond            (Sla, Kaas, Ham, Tomaat, Augurk  Ei, & Komkommer)   €5,25 
Italiaans          (Sla, Kaas, Salami, Tomaat, Augurk, & Paprika)  €5,25 
Twee Kroketten op twee sneetjes brood (rundvlees, kalfsvlees of groente)  €5,50 
Gehaktbal met mayonaise of mosterd  €3,50 
Tosti 
  mogelijk met kaas, ham, salami, tomaat, ananas & gember. 

Vanaf  €2,70 

   
   
Maaltijdsalade ’s geserveerd met toast.   
   

Caesar Salade  €6,50 
Tonijn Salade    €6,25 
Zalm Salade   €6,95 
Salade Warme Kip    €6,95 
   
   

Warme gerechten   
   

Pasteitje (kalfsvlees)  €4,25 
Champignon ragout met toast   (kalfsvlees)  €6,50 
Toast Rentrée   (Gebakken champignon, ui & ham met toast)  €6,25 
Kroket of Frikadel met friet                  €4,95 
Broodje Hamburger speciaal             Supplement friet €2,25  €4,50 
Broodje Cheeseburger met bacon      Supplement friet €2,25  €5,25 
Uitsmijter                            
  mogelijk met kaas, ham, spek of rosbief. 

vanaf €5,75 

Omelet naturel met toast  €5,00 
Omelet kaas met toast  €5,95 
Omelet ham champignon met toast  €6,25 
Boerenomelet met toast  €6,95 



 
  

Voorgerechten   
   

Stokbroodje Kruidenboter wit of bruin  €2,95 
Toast Ardennerham met Balsamicostroop  €4,50 
Toast met gerookte zalm geserveerd met kruidenmayonaise  €4,50 
Heldere Groentesoep met een soepbroodje en boter  €3,95 
Heldere Kippensoep met een soepbroodje en boter  €3,95 
Tomaten Cremésoep met een soepbroodje en boter  €3,95 
Champignon Cremésoep met een soepbroodje en boter  €3,95 
   
   
Pannenkoeken Klein Groot 
   

Naturel €4,25 €6,25 
Appel, Spek, Kaas of Gember. €4,75 €7,25 
Rentrée (Ham, Champignon, Kaas & Tomaat) €5,95 €8,25 
   
   
Luxe gerechten geserveerd met friet & mayonaise.   
   

Kipsaté met friet of brood  €9,25 
Scholfilet met ravigotesaus  €9,95 
Tongfilets met een garnituur van champignon & tomaat  €11,95 
Kipschnitzel met een garnituur van champignon, tomaat & paprika  €9,95 
Vegetarische schnitzel met een garnituur van champignon, tomaat & paprika  €9,95 
Wiener schnitzel met citroen, ei & augurk  €9,95 
Jäger schnitzel met een garnituur van champignon, ham, ui & prei  €11,95 
Hollandse biefstuk met champignons & kruidenboter  €12,95 
Varkenshaas met champignonroomsaus of pepersaus  €13,50 
   

  Supplement Luxe gerechten   
Gebakken aardappels in plaats van friet  €1,25 
   
   
Desserts & IJs   
   

Hete Liefde (Warme frambozen in cognac met Vanilleroomijs en slagroom)  €5,95 
Warm Chocolade Taartje met Vanille roomijs en slagroom  €5,95 
Kinderijs met slagroom  €3,10 

Roomijs met slagroom  €3,95 

Gemengd ijs met slagroom  €4,25 

Sorbet  €4,95 

Dame blanche   €4,95 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Feesten & Partijen 
 

Wij organiseren graag uw  
feest, lunch of diner. 

Wilt u meer informatie? 
Onze gastheer Xander Heineke  

helpt u graag verder. 
 

 

Suggesties? 
 

Heeft u suggesties voor 
onze menukaart & specialiteiten 

 
Laat het ons weten! 

 

 

Koffie Specialiteit 
 

Koffie is onze specialiteit, wij 
hebben vele soorten koffie en 

blenden onze koffiebonen zelf! 
 

En dat proeft u! 
 
 

 


