
EETKAART
TAPAS
NACHO’ S 
Nacho chips, verse tomatensalsa, cheddar, zure room, 
guacamole en jalapeños 
 Kleine portie      8
 Grote portie              12
Zoete aardappel frietjes      5,5
met verse dipsaus
Brood en dips        5
Portie Griekse olijven      5 
Griekse mezze         9
Gekarameliseerde peppadews (5 stuks)    5
Albondiga’s            7
Spaanse gehaktballetjes in verse tomatensaus (6 stuks)
Gevulde tortillarolletjes          5
Tortilla wrap gevuld met lekkers
Bruschetta’s (3 stuks)           5
Scampi’s met knoflook (6 stuks)       7
Patatas bravas         5
Kruidige aardappelpartjes met aioli         

PLANKEN
Grote tapasplank       35 
Mix van tapas + kaas & vlees
Kleine tapasplank        22
Mix van tapas
Plankje kaas       9,5
4 soorten kaas, siroop, noten en brood
Plankje charcuterie     9,5
Proscuitto crudi, spinata romana, chorizo, noten  
en brood
Plank charcuterie & kaas     17
Plankje spare ribs      9,5
Traaggegaarde spare ribs met sweet chili

SNACKS 
Chickenfingers (7stuks)    4,5
Bitterballen (7 stuks)    4,5
Kaasballetjes (7 stuks)     4,5
Miniloempia’s (10 stuks)    5,6
Mix 12 stuks       7
Mix 20 stuks      12 

HUISGEMAAKTE PIZZA’S
Tomaat & mozarella      10
Chorizo         12
Parmaham        12

SOEPEN
Soepen worden geserveerd met brood
Tomatensoep       5
Dagsoep       6

RUNDSCARPACCIO    15
Vers geklopte rundscarpaccio, parmezaan, rucola,  
zongedroogde tomaat, olijfolie, balsamico, pijnboompitten

SALADES
Deze salades worden geserveerd met brood
Vegetarische salade    15
Verse salade, gegrilde groenten, halloumi kaas, pesto en 
pijnboompitten
Salade Kip     15
Verse salade & groenten, kip, saus en sesamzaadjes
Salade gebakken zeebaars   17
Verse salade, zongedroogde tomaten, walnoten en 
citroendressing
Salade spek & geitenkaas   15
Verse salade & groenten, spek, geitenkaas en honing
Salade geitenkaas    14
Verse salade & groenten, geitenkaas en honing

LUNCHGERECHTEN VAN 11U TOT 16U 
Onze broodgerechten worden geserveerd met 
een fris slaatje
Bagel kip      10 
Kip, zure room, rode ui en granny smith 
Bagel gerookte zalm    11
Zalm en guacamole
Bagel Brie     10 
Brie, honing-mosterdsaus, granny smith en noten
Bagel Italiaans    10
Pesto, tomaat en mozarella
Krok meneer     8
Krok veel kaas geen vlees   8
Caesar wrap     10
Kip, spek, verse caesardressing, parmezaan en salade
Geroosterde boterham zalm&avocado 12,5
Bruin brood, gerookte zalm, avocado, gepocheerd ei, rucola
Geroosterde boterham ham&champignons 12,5
Bruin brood, Parma ham, gebakken portobello 
champignons, gepocheerd ei, rucola

SPECIALITEIT
SPARE RIBS     21
Huisgemarineerd en traaggegaard, geserveerd met verse 
koolsla en sweet chili saus

VLEES
Deze vleesgerechten worden geserveerd met 
warme groenten en bijgerecht naar keuze

Steak (250g)       23
Entrecôte (300g)    27
Kipfilet      16 

 

KLASSIEKERS  
Onze klassiekers worden geserveerd met een 
fris slaatje en een bijgerecht naar keuze
 
Huisgemaakte videe    16
Boeletten in Luikse saus   16
Boeletten in tomatensaus   16

natuur, peperroom, champignonroom 
gebakken champignons (+1,5),
stroganoff (+1,5), blauwe kaas (+1,5) of
bearnaise (+1,5)SA

UZ
EN

Kies je favoriete bijgerecht: frieten, 
kroketten, puree, brood, wedges (+1) of 
zoete aardappel frietjes (+1,5)

PASTA’S 
Onze pasta’s worden geserveerd met brood

Spaghetti Bolognaise    11 
Penne All’ Arrabiata   14
Pasta Retro     16
Spek, kip, scampi, tomaat en mascarpone
Pasta RVX (er-vee-iks)   16
Spek, kip, chorizo, tomaat en mascarpone
Vegetarische spaghetti   11
Vegetarische groentenlasagne   15

VOOR DE ALLERKLEINSTEN
Al onze kindergerechten worden geserveerd 
met een slaatje

Kinderribbekes met frietjes  12
Kindersteak met frietjes   13 
Kinderburger  met frietjes   10
Kindervidee met frietjes   9
Kinderboelet tomatensaus met frietjes 9
Kinderkip met appelmoes en frietjes 9
Bitterballen met frietjes   7
Chickenfingers met frietjes  7
Portie friet     3
Krok meneerke    5
Kinderspaghetti    8

BURGERS
Onze burgers worden geserveerd met verse 
koolsla en een bijgerecht naar keuze

KLASSIEKE BURGER    13
Ijsberg, ketchup, mosterd, ui, tomaat, augurk 
CHEESEBURGER    14
Klassieker + cheddar
BACONBURGER     14
Klassieker + spek  
BACON & CHEESEBURGER   15
Klassieker + spek en cheddar 

TEX-MEX BURGER    16 
Ijsberg, guacamole, bbq-saus, geroosterde paprika, 
ui, tomaat
JALAPEÑO BURGER    16 
Ijsberg, cheddar, jalapeños, zure room, tomaat, ui
BLUE CHEESE BURGER 
Ijsberg, rucola, gorgonzola, verse uienconfituur, tomaat 
ITALIAANSE BURGER    16 
Pesto, ijsberg, rucola, mozarella, zongedroogde tomaat, 
ui, italiaanse dressing
ITALIAN STALLION    17 
Rucola, Italiaanse ham, parmezaan, gegrilde courgette 
& aubergine, dressing van zongedroogde tomaat 

CHICKENBURGER    15 
Verse kipfilet, ijsberg, tartaar, ui, tomaat, augurk 
FISHBURGER     15 
Gepaneerde vis, ijsberg, tartaar, ui, tomaat, augurk 

Je kan nog extra cheddar, bacon, 
jalapenos, guacamole of gorgonzola nemen 
(allemaal +1)

DESSERT

KINDERIJSJE      4,5
Een bolletje vanille-ijs met chocoladesaus en smarties
DAME BLANCHE 
Vanille-ijs met chocoladesaus
2 bollen      5,5
3 bollen     7 
COUPE BRESILIENNE      
Vanille-ijs met gekarameliseerde nootjes en huisgemaak-
te butterscotch
2 bollen     6
3 bollen     7,5
COUPE ADVOKAAT     
Vanille-ijs met advocaat
2 bollen           
3 bollen      7,5

MOELLEUX (15’)     8
Geserveerd met een bolletje ijs 
   

DESSERT VAN HET MOMENT!   dagprijs zie bord
 

WARME APPELTAART     3 
 met ijs    4,5
 met slagroom    4,5
BRUSSELSE WAFEL    5
 met ijs    6,5
 met slagroom    6,5

PANNENKOEKEN 
Pannenkoeken van ‘t huis   9,0
2 pannenkoeken met ijs, chocoladesaus én slagroom
Één pannenkoek    3,5
Twee pannenkoeken     6

 
Kies je favoriete topping:
witte suiker, bruine suiker, choco, 
lichtbruine suiker, poedersuiker,
 siroop, confituur, slagroom of 
chocolade sausTO
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VEGETARISCH? Geen probleem! 
Al onze rundsburgers kunnen vervangen 
door een vegetarische burger! 
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Kan je er maar niet genoeg van krijgen? 
Vraag een extra bol ijs (+1,5), 
potje slagroom (+1,5) of chocolade saus (+1,5)

KROKETTEN
Onze kroketten worden geserveerd met een 
fris slaatje en brood

Garnaalkroketten    
 2 stuks     12
 3 stuks    14
Kaaskroketten     
 2 stuks     10
 3 stuks    12
1 kaas- en 1 garnaalkroket   11 
2 kaas- en 1 garnaalkroket   13  
1 kaas- en 2 garnaalkroketten   15

SUGGESTIES

ZEEUWSE MOSSELEN 1kg, met friet
natuur     18,5
look/room     20
witte wijn      21,5

Souvlaki’s     22
Met Griekse salade

WIST-JE-DAT: Onze rundsburgers gegrild worden op de 
Big Green Egg?  

Daarom zijn ze zo lekker!


