
Ontbijt/ lunch      bezorgen/ afhalen (09.00 -  16.00)

Broodjes (witte ciabatta of bruin stokbroodje)

•Geroosterde bietjes met zachte geitenkaas, uienjam en walnoot  € 8,20
•Tonijnsalade met kappertjes en dille  € 8,80
•Huisgemaakt gehakt met mosterd  € 8,60
•Serranoham met honingtomaatjes, rucola en olijfolie € 8,90
•Hot Dog, scharrelknakworst met zuurkool, gebakken uitjes, mosterd en ketchup  € 7,50
•Gegrild buikspek(Livar) met ingemaakte komkommer/augurk & Zondagse BBQ-saus €8,90

Bagels

•Belegen boerenkaas met 'n eitje, komkommer, beetje mayo en bieslook  € 8,40
•Pastrami met ingemaakte venkel, mierikswortel-mayonaise en gefrituurde kappertjes  € 8,90
•BLT; Livar spek, coeur de boeuf tomaat, rucola en citroen-knoflook mayo € 8,90

Flatbread

•Serranoham met gegrilde asperges, verse vijgen, aioli, rucola en peterselie-olie   € 11,50
•Falafel met harissa yoghurt, geroosterde kikkererwten, komkommer-tomatentahini en 
  granaatappelpitjes  € 11,50

Panini (van de grill)

•Deluxe;  Boerenkaas, achterham (Livar), ui, tomaat en pijnboompitjes  € 9,50
•Caprese;  Mozzarella, tomaat en verse basilicum  € 9,10
•English breakfast;  Witte bonen in tomatensaus, spek (Livar), cheddar kaas en 'n eitje € 9,50

Soepen, salades en hartige gerechtjes

•Tomaten-paprika met geitenkaas  € 6,20
•Minestrone soep met spekjes € 6,70
•Quiche met aardappel, ui en chorizo  € 5,50
•Couscous Tabouleh met tomaat, komkommer, olijven, abrikoos en nootjes  € 7,50

Zoet/hartig enzo

•Yoghurtje met huisgemaakte granola en bosbessen € 4,50
•Spelt-mueslikoek  € 3,50
•Bananabread  € 4,50
•Brownie   € 4,00
•Crumble met vers fruit  € 3,50
•Carrotcake    € 4,00

Drankjes

•Smoothie van sinaasappel, gember, banaan en aarbei  €4,50
•Al onze drankjes zoals perensap, Lömme Lömm, Almdudler en biertjes kunnen we ook

        bezorgen. Zie beneden



Avondkaart      bezorgen/ afhalen (09.00 - 20.00)

Soepen met zuurdesembrood

•Tomaten-paprika met geitenkaas  € 6,20
•Minestrone soep met spekjes € 6,70

Hoofdgerechtjes

•Vegetarische groentecurry met kikkererwten, tomaat en kokosmelk & wilde rijst € 14,50
•Quiche met aardappel, ui en chorizo en ’n kleine salade  € 7,50
•Couscous Tabouleh met tomaat, komkommer, olijven, abrikoos en nootjes  € 7,50

Zoet

•Brownie €4,00 
•Crumble van vers fruit  € 3,50
•Carrotcake  € 4,00

3 gangen menuutje  € 22,50

      • Soepje naar keuze, stoofje of groentecurry en ‘n crumble van vers fruit 

Avondhapjes..

•Tapasbordje met Serranoham, manchego en olijven  € 14,50
•Tapasbordje met Serranoham, manchego en olijven + een liter San Miguel  € 22,50 
•Tortilla chips met zure room, chimichurri en gegratineerde kaas € 5,50
•Tortilla chips met gekruide kip, zure room, chimichurri en gegratineerde kaas € 7,50 
•Bruschetta Mista (3 verschillende tapenades met zuurdesembrood)  € 13,50
•Duroc droogworstje met mosterd en brood  € 5,50
•Gemarineerde olijven  € 5,00
•Aioli met zuurdesembrood  € 5,50
•Manchego puntjes met gemalen koffie en honing  € 7,50
•Artisjokkenhummus met Turks brood  € 5,50
•Walnoten tapenade met zuurdesembrood  € 5,50
•Zakje huisgeroosterde notenmix  klein/groot € 3,50 / 5,50

Warme Take Away 'snacks' .. (enkel af te halen!)

•Hot Dog, scharrelknakworst met zuurkool, gebakken uitjes, mosterd en ketchup  € 7,50
•Gegrild buikspek(Livar) met ingemaakte komkommer/augurk & Zondagse BBQ-saus €8,90
•Chimichanga; tortilla gevuld met bruine bonen, paprika, ui,en kaas met zure room &       
chimichurri € 6,50



Goed om te weten: 

•Al onze vleesproducten zijn biologisch of scharrel
•Alle gerechten worden koud geleverd en kunnen thuis, met een paar eenvoudige 
handelingen worden afgemaakt
•Al onze wijnen en biertjes bezorgen we ook, zie beneden!

Drankenkaart 

Frisdranken en ciders

Limburgs kersensap  € 3,50
Perensap van Perelaere   € 3,10
Almdudler Alpenkruidenlimonade uit Oostenrijk   € 3,90
Lemonaid heerlijke limoen limonade, 100% fairtrade!   € 3,90
ChariTea Green groene ijsthee met gember, zonder prik  € 3,90
Rabarberlimonade bio limo uit Berlijn   € 3,90
Proviant Apfelschorle  Duitser dan Duits..   € 3,90                                     
Lömme Lömm  pink pompelmoes limo aus Köln   € 3,90
Spezi  cola – limonade mix   € 2,50
Afri cola  sinds 1931.. uit Keulen   € 3,10  
Club Mate  energiedrankje met mate-extract   € 3,90
Luscombe Cool licht pittig, superlekker gingerbeer  € 4,10
Luscombe Hot flink pittig, heerlijk gingerbeer         € 4,10
Krombacher Radler      << 0,5%          € 3,80
Gösser NaturRadler  2/5 bier, 3/5 limonade ½ liter 2% alc.      € 4,50
Galipette Brut Cidre cider uit Bretagne ‘droog’, licht mousserend én gluten-vrij 4,5%        € 5,80 
Galipette Biologique Cidre appelcider ‘half zoet’ , licht mousserend én gluten-vrij 4,5%    € 5,80       

Pilsener
         
Pilsner Urquell     oudste pilsener v/d wereld!                            4,4%      € 3,60
Peroni                   Italiaans pilsener                                           4,7%      € 3,60
Mühlen Kölsch     halve liter                                                     4,8%      € 4,90
Tannenzäpfle        brouwerij Rothaus                                         5,1%        € 3,60
San Miguel           Spaans pilsener       1liter fles !                     5,4%         € 9,50

Speciaal bier
 
Big Wave, American Golden Ale, Kona brewery Hawaii                                            4,4%    € 5,40                           
Taras Boulba, fruitige lichtgele ale met fris-bittere afdronk, Brasserie de la Senne    4,5%    € 4,80
Blanche de Bruges, wit bier met bovengisting, brouwerij De Halve maan                 5,0%     €3,70
5 Dollar $hake,  Wheat Ale, een ode aan Pulp Fiction van Cinema Brewers              5,5%   € 3,50
Orval,  amberkleurige trappist                                                                                     6,2%   € 5,30
Duchesse de Bourgonge, zuur, lichtzoet en fruitig bier gerijpt op eikenhout              6,2%   € 4,40  
Ijwit, stevig Amsterdams witbier van Brouwerij ’t IJ                                                  6,5%   € 5,30
Echt Kriekenbier,  brouwerij Verhaege                                                                        6,8%   € 4,10
Boon Oude Geuze,  90% Lambiek van 18 maanden oud                                            7,0%   € 4,40
Ciney Blond   Fruitig blond bier van hoge gisting                                                      7,0 %   € 4,40



Westmalle, dubbel  trappist                                                                                         7,0%    € 4,50
Tynt Meadow,  stevige, donkere, Engelse dubbel trappist                                          7,4%    € 6,00
Groene Duvel, gefilterde Duvel                                                                                  7,5%    € 3,90
Gageleer, biologisch volmoutbier gebrouwen met wilde gagel                                  7,5%    € 3,50
Averbode, blond abdijbier                                                                                           7,5%    € 3,50
Karmeliet Tripel                                                                                                           8,4%   € 4,90
Moinette blond, krachtig blond bier van brouwerij Dupont                                        8,5%   € 4,90
Duvel                                                                                                                            8,5%   € 4,50
Bijdehand Honingbier, tripel met honing uit Heerlen!                                                9,0%    € 5,50
Saint Feuillin Grand Cru, schitterend extra blond bier zonder kruiden                       9,5%   € 5,50
Westmalle tripel    trappist                                                                                           9,5%    € 4,70
Tannenzapfle,  alkoholfreie pilsener                                                                       <<0,5%    € 3,60

Zondagse wijnen          

Wit:

- Picpoul de Pinet, Hugues de Beauvignac, Languedoc-Roussillion, 2018 
   Droog en fris citrusfruit met lange afdronk
   Fles    17,50

- Valdelagunde Cuveé Especial, Verdejo, Castilla y León  2019             
   Vol, intens en complex met veel fruit 
   Fles   20,00

- Sartori, Marani Bianco Veronese, 2018               
   Intens en vol, gerijpt op eiken vaten, Garganega druif
   Fles    22,50

Rosé:

- Principauté d’Orange Rosé, Roger Perrin, 2019
  Heerlijk fris, fruitige maar droge rosé 
  Fles   17,50

Rood:

- Comte de Roche, Blend van Grenache en Syrah, Languedoc 2018/2019
  Volle soepele wijn van Grenache en Syrah
  Fles   17,50

- Viento Aliseo, Tempranillo DO La Mancha  2018
   Donkerrode, volle en stevige Tempranillo (biologisch)
   Fles   20,00

- Cantina Paradiso Posta Plana, Primitivo 2018
   Fruitige, iets kruidige wijn uit Puglia met gedeeltelijke houtrijping  
   Fles   22,00


