
WOENSDAG = WAFELDAG 

bestel een drankje naar keuze & 

geniet van een heerlijke  

wafel classic aan 3 euro 

wafel classic aan 3 euro 

 

SNACKS  
tot 17 uur 

QUICHE GEROOKTE ZALM     
gerookte zalm | broccoli 

CHILI CON CARNE  

gehakt | zure room | naanbrood 

 

CHILI SIN CARNE  

quorn | zure room | naanbrood 

KAASKROKETTEN 2 stuks  

GARNAALKROKETTEN 2 stuks 

DUO KROKETTEN 

kaas-/garnaalkroket 

IBERICO KROKETTEN 2 stuks  

TRIO KROKETTEN  

kaas-/garnaal-/Ibericokroket 

CROQUE MONSIEUR   

kaas | ham 

CROQUE MADAM   

kaas | ham | spiegelei 

CROQUE HAWAÏ  
kaas | ham | verse ananas 

CROQUE BOLOGNAISE  

kaas | ham | bolognaisesaus 

TOAST CHAMPIGNONS   

parijse champignons | look 

CHICKEN & SCAMPI  

bloemkoolwafel | oude kaas |  

paprika | piccalilly 

 

 

 

 

 

BRUSSELSE WAFELS 
tussen 14 en 17 uur 

CLASSIC  

suiker 

MIKADO  

chocoladesaus | vanille-ijs 

DE 9 PEPERBOLLEN  

fruit | witte-en melkchocoladesaus 

vanille-ijs | crumble 

 

PANNENKOEKEN 
tussen 14 en 17 uur 

 

CLASSIC  
suiker of kandij-siroop 

MIKADO  

chocoladesaus | vanille-ijs 

DE 9 PEPERBOLLEN  
fruit | witte-en melkchocoladesaus 

vanille-ijs | crumble 

 

SUPPLEMENTEN 

 

slagroom   

chocoladesaus   

bol ijs   



HAPJES 
 

BRUSCHETTA    

BOURGONDISCHE BITTERBALLEN   

SWEET POTATO FRIES  

NACHO’S   

NACHO’S PASTRAMI   

NACHO’S PULLED PORK  

MINI MEGA MIX  

BORRELPLANK   

diverse hapjes om van te genieten  

 

VOORGERECHT 
 

GESCHROEIDE RUNDSCARPACCIO   

licht gegaard | zwarte zomertruffel | 

basilicumcrème | parmezaan 

GAMBAS A LA PLANCHA   

verse kruidenboter | citrus 

PASTRAMI TONNATO   

Holstein van Dierendonck 

 

SALADES 
 

GEITENKAAS (ook   mogelijk)  

meloen | Ibericoham | noten 

CEASAR   

gegrilde kip | parmezaan | crouton 

GELAKTE ZALM   

honing | sesam | krieltjes 

BURRATA (ook   mogelijk)  

Ibericoham | tomaat | erwten | munt 

FALAFEL  

koolsla | yoghurt | look 

PASTA 
 

VAN DE CHEF   

scampi’s | chorizo | paprika 

BOLOGNAISE   

huisgemaakte bolognaisesaus 
 

KIP   

groentjes | curry | cashew 

VEGETARISCH   

groentjes | curry | cashew 

PAD THAI   

groenten | scampi | pinda’s 

 

onze pasta’s kunnen ook glutenvrij  

bereid worden 

 

SUPPLEMENTEN 

verse frieten | kroketten | puree | pasta  

 

 

brood is inbegrepen bij het voorgerecht, 

pasta en salade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



we vragen u om de keuze te beperken tot 5 gerechten per gezelschap 

allergenen? vraag ernaar 

HOOFDGERECHT 
 

STEAK (+/-250 gr)   

kogel | champignon-of peperroom 

SMOKED ZESRIB (+/-350 gr)   

Holstein | smoked butter 

CHICKEN & CHIPS  

huis gepaneerde kip | frietjes | 

verse currytartaar 

VIDEE  

met gerookte kip 

GEGRATINEERD VISPANNETJE   

diverse vis | groentjes | bisque  

FISH & CHIPS    

huis gepaneerde kabeljauwhaas | 

koolsla | verse tartaar | frietjes 

KABELJAUWWANGEN     

verse kruiden | saffraan 

GAMBAS A LA PLANCHA   

verse kruidenboter | citrus 

SCAMPI’S (8 stuks)    

van de chef, curry, kruidenboter 

of smoked butter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEMENTEN 

 

mayonaise/ketchup  

verse tartaar  

verse currytartaar  

gebakken champignons  

slaatje   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alle hoofdgerechten zijn voorzien van verse frieten, kroketten, puree of pasta                                                                                                                 



DESSERT 
 

CREME BRULEE  

mango | passievrucht | yoghurt-ijs 

APPELTAARTJE   

bladerdeeg | appel | vanille-ijs 

CAFÉ GLACÉ  

koffie | vanille-ijs | slagroom 

 

GEGRILDE ANANAS  

havana club | pistache | kokos-ijs 

DAME BLANCHE  

3 bollen vanille-ijs | chocoladesaus 

ADVOCAAT   

3 bollen vanille-ijs | advocaat 

BANANA SPLIT  

3 bollen vanille-ijs | chocoladesaus 

BRÉSILLIENE ‘de 9 peperbollen’  

3 bollen vanille-ijs | gebrande nootjes 

chocoladeschilfers | huisbereide caramel 

 

SUPPLEMENTEN 

 

slagroom   

chocoladesaus   

bol ijs  

 

 

 

 

 

 

 


