OM TE ETEN
SUGGESTIES VAN HET HUIS

ONTBIJT
Sharing is caring

Een etagère voor twee met een variatie van kleine hapjes : oa foccacia, ei
tarteletje, yoghurt, vers fruit, kaas en charcuterie, viennoiserie, donuts
Koffie of thee
Een glaasje fruitsap
Foccacia

Italiaans brood uit oven met pesto, seizoens groente, mozzarella en prosciutto

LUNCH
Vitello tonato

Fijn gesneden kalfsvlees met saus van mayonaise, ansjovis, tonijn,
kappertjes geserveerd met rucola
Groenten curry

Seizoensgroenten met kokoscurry en pastabolletjes met frambozen confijt
Buikspek

Traag gegaard buikspek met bao bun (Chinees broodje) gevuld met Thaise
groenten en Aziatische dressing van koriander, hoisin, wijnazijn, soyasaus,
gember, pepertjes
Parelhoen (*)

In kruiden gegaarde parelhoen met seizoens groenten en saus
Zeebaars (*)

Op vel gegaarde zeebaars met seizoens groente en citroenvinaigrette
Gevulde gehaktbal (*)

Gehaktbal gevuld met kaneel appel, geserveerd met seizoens groenten
(*) Geserveerd met risotto kroket of aardappel kransje
Empanada

Twee gevulde argentijnse wraps met kaas-ham, spinazie of kip, geserveerd
met salade en brood

DRANKEN
KOFFIE

THEE

CHOCOLADEMELK

Espresso

Vruchten of Kruiden infusie

Warme chocolademelk,

Een kleine krachtige koffie
Dubbele Espresso

2 shotjes krachtige koffie
Espresso Macchiato

Een espresso met een wolkje melk
Long Black

Een espresso verzacht met heet water
Long black extra large

Dubbele espresso verzacht met water
Cappuccino

Bloedsinaasappel met Gojibessen
Bloedsinaasappel met Passievrucht
Tulsi kruiden
Ijzerkruid (Verbena)
Linde
Munt of gember
Groene thee

Gunpowder
Sencha yame
Zwarte thee

English Breakfast tea, Earl Grey, Darjeeling

Twee espresso’s met warme melkschuim

Matcha Thee

Warme melk met espresso shot

Matcha Latte

Extra shotje espresso

Chai Latte

Rode thee

Flat White

Rooibos

Latte Macchiato

een Japanse groene poederthee

Dubbele latte macchiato

Japanse groene thee met gestoomde melk

Latte met een smaakje

Opgestoomde melk met een kruidige zwarte
thee, gember, vanille

Kurkuma latte

Gestoomde melk met kurkuma en kaneel
Mocaccino

Cappuccino met zwarte chocoladeparels

SMAAKJES EN SUPPLEMENTEN

Espresso, cognac, room

Extra shot melk
Extra shot espresso
Een smaakje
(hazelnoot, speculaas, caramel, vanille,
Pumkin)
Slagroom
Haver,amandel, cocos of soja

FRISDRANKEN

BIEREN

Gerolsteiner
Chaudfontaine 500 ml blauw
Chaudfontaine 500 ml rood
Perrier
Cola zero
Cola
Tonic Schweppes
Tonic pink pepper
Bionina

Jupiler
Estaminet
Vedett
Vedett 2.7% alcohol
Omer
Kriek Boon
Delvaux
Duvel
Tripel karmeliet
Mac Chouffe

Irish coffee :

Espresso, room, Ierse whiskey
Italiaanse koffie :

Espresso, room, amaretto
Franse koffie :

citroen, grapefruit, pomegranate
Appelaere
Perelaere

Warme melk
Speculaas Choco

Met slagroom, speculaas crumble topping
Warme chocomelk met baileys

Verse infusies

Een espresso met warme melkschuim
Haver,amandel, cocos of soja

Vanille,caramel,hazelnoot, pumpkin

Melk, fondant, wit

IJSKOFFIE
Affogatto

Espresso met ijskreem en cacao topping
Freddo

Espresso met ijs
Frappe

Cappuccino met ijs

SMOOTHIES EN MILKSHAKES
Milkshake frambozen
Milkshake aardbeien
Milkshake mango
Smoothie frambozen
Smoothie aardbeien
Smoothie mango
Met yoghurt

HUISGEMAAKTE LIMO & THEE
Huis gemaakte ice tea
Huis gemaakte limonade

APERO
Cava
Flesje cava (2 gl)
Mojito

Bacardi rhum, suiker, limoen, munt
Ginger mojito

Bacardi rhum, limoen, gember, kaneel, munt
Mai Tai

Cointreau, amandelsiroop, plantation panama
Gin & Tonic

WIJNEN
Huiswijn rood merlot
Huiswijn wit, chardonnay
Rose – moment du plaisir
Wit, Philou’s Chardonnay
Rood, negroamaro
Rood, Chateau de Pennautier

OM TE ETEN
ONTBIJT COMBO

ONTBIJT

Klassiek zoet

Broodjes

ZOET

Broodje, chocoladekoek, croissant
Koffie of thee, fruitsap
Confituur, choco

Broodje met zoet beleg
Broodje met gekookt eitje
Broodje met charcuterie & kaas

Klassiek hartig

Bagel
Met zalm

Broodje, chocoaldekoek, croissant
Kaas, hesp, gekookt eitje
Koffie of thee
Glaasje fruitsap
HEALTHY START

Kommetje yoghurt, vers fruit en granola
2 toasts met avocado en groentjes
Een glaasje fruitsap
Koffie of thee
BREAKFAST FUEL

Broodje met charcuterie, kaas
Roerei met avocado
Een glaasje fruitsap
Warme koffie of thee

Bagel, roomkaas, gerookte zalm, rucola,
tomaat, komkommer
Met prosciutto

Pesto, mozarella, prosciutto, rucola, tomaat,
komkommer
Roerei

Roerei, avocado, broodje, sla
2 spiegeleieren met broodje
Omelet met broodje

Tomaat, kaas
Ham, kaas
Spekjes

Amerikaanse pannekoek

Chocoladekoek
Croissant
Scone met confituur
Croissant confituur of choco
Muffin
Haverkoekje
Wortel cake
Rabarbertaartje
Brownie met slagroom
Apple crumble
Gebak van de dag
Pannekoek

Twee huisgemaakte pannekoeken
met bruine suiker, lichte suiker, witte
suiker
Met bolletje ijs en warme chocolade
saus
Amerikaanse pannekoek

Drie pannekoeken met seizoensfruit en
fruitcoulis
Brusselse wafel

Yoghurt bowl

Met suiker
Slagroom
Met vruchten en slagroom
Met ijs, vruchten en slagroom

met vers seizoens fruit en granola

Scone met confituur en room

TOASTS

SALADES

WARME GERECHTEN

Toast met avocado

Caesar

Drie pannekoeken met bacon, notenmix,
ahornsiroop

Avocado, limoen, koriander op zuurdesem
brood met slaatje
Toast met avocado en zalm
Toast met ricotta, avocado en zalm

Ricotta, avocado schijfjes, koriander,
limoen, zalm harissa op zuurdesem brood
Toast met rode biet en avocado

Humus van rode biet, feta, koriander,
sneetjes avocado, limoen op zuurdesem
brood

salade

Quiche met salade 10.50

Gegrilde gerookte kip, Romeinse salade,
parmezaanse kaas, croutons, cesar
dressing

Gemengd slaatje en een groentetaartje
(vlees of vegetarisch) en broodje

Salade geitekaas

Met brood

Warme geitekaas met honing, appel,
groene sla, granaatappeldressing,
granola met noten, spek, bosbessen,
dressing

Croque monsieur classic

Met spiegelei
Croque Felix

Duo van een croque met brie, appel, kip,
thijm en een croque met prosciutto,
parmezaan en truffel mayonaise
geserveerd met slaatje

HOEVEIJS
3 bollen ambachtelijk ijs van ‘de Goorhoeve’ in Limburg
Dame Blanche

Vanille ijs slagroom en warme chocoladesaus
Stragiatella

Vanille ijs met chocolade chips, slagroom
Coupe caramel

Vanille, mokka ijs met caramel saus, crumble , slagroom
Coupe Viennoise

Vanille en mokka ijs met espresso, slagroom
Kinderijsje

1 bolletje ijs met topping naar keuze

Soep van dag
Soep van de dag met toast

Toast met avocado op saladebedje en soep
van de dag

