LUNCH & STARTERS
Broodjes 11.00 – 16.00
Baguette carpaccio

Soepen 11.00 – 20.30
12.5

rundercarpaccio – grana padano kaas –

7.5

van bladerdeeg en gesmolten kaas

pijnboompitten – truffelmayonaise – sla

Baguette zalmtartaar

Uiensoep met knapperig dakje

12.5

Pomodori tomatensoep met room

7

geserveerd met brood

gerookte zalm – komkommer – rode ui – dille saus – sla

Baguette warme beenham

11.5

warme beenham – honing mosterd saus – sla

Baguette BBQ chicken

11.5

kip – tomaat – avocado – smokey bbq saus – sla

Baguette caprese

10.5

pesto mayonaise – sla

9.5

met casinobrood of friet

2 lupine kroketten

Carpaccio

9.5

met casinobrood of friet

Zalmtartaar

12.5

zalmtartaar van gerookte zalm – komkommer –
rode ui – dille saus – sla

Nachosalade BBQ chicken

11.5

kip – tomaat – avocado – nacho chips –
smokey bbq saus

Salade caprese

Tosti's 11.00 – 16.00
XL tosti

12.5

rundercarpaccio – grana padano –
pijnboompitten – truffelmayonaise

tomaat – mozzarella – pijnboompitten –

2 Van Dobben kalfskroketten

Starters 11.00 – 20.30

10.5

tomaat – mozzarella – pijnboompitten –
pesto mayonaise – sla

9.5

extra grote tosti met casinobrood – ham – kaas –
ketchup – chips – sla

Tosti

8

Breekbrood met smeersels

7

met kruidenboter en aioli

casinobrood – ham – kaas – ketchup – chips – sla

BORRELHAPJES

Kalfsbitterballen 8 stuks + mosterd

7.5

Mini mexicano's 8 stuks + chilisaus

7.5

Kaasblokjes Old Amsterdam

Mini frikandellen 8 stuks + mayonaise

7

Kipnuggets 8 stuks + chilisaus

7

5.5

12 stuks + mosterd

Gemengde olijven

5

Calamares 8 stuks + aioli

7.5

Gemengde nootjes

4

Vega bitterballen 8 stuks + mosterd

7.5

Mini loempia's 8 stuks + chilisaus

7.5

Mini kaassoufflés 8 stuks + mosterd

7

Vega borrelgarnituur (15 stuks)

13.5

Borrelplateau

11.5

10 kaasblokjes Old Amsterdam + mosterd +
gemengde olijven + gemengde nootjes

Borrelgarnituur (15 stuks)

13.5

3 kalfsbitterballen + 3 mini mexicano's +

5 vega bitterballen + 5 mini kaassoufflés +

3 mini frikandellen + 3 kipnuggets +

5 mini loempia's + mosterd + mayonaise + chilisaus

3 mini kaassoufflés + mosterd + mayonaise + chilisaus

DINER 12.00 – 20.30

Allergie of dieetwensen? Laat het ons weten.

Saté
Kipsaté – 3 stokjes

Spareribs
18.5

Zoet

kipsaté – pindasaus – kroepoek – gebakken

geroosterde varkensribben – zoete marinade –

uitjes – friet – mayonaise – garnituur

friet – mayonaise – garnituur

Kipsaté – 4 stokjes

19.5

Pittig

kipsaté – pindasaus – kroepoek – gebakken

geroosterde varkensribben – pittige marinade –

uitjes – friet – mayonaise – garnituur

friet – mayonaise – garnituur

Vegetarische saté – 3 stokjes

18.5

BBQ

vega saté – pindasaus – kroepoek – gebakken

geroosterde varkensribben – bbq marinade –

uitjes – friet – mayonaise – garnituur

friet – mayonaise – garnituur

Burgers

Wok

Crispy chicken burger

19.5

Wokschotel kip

burgerbrood – kipburger – cheddar – ui – sla –

champignons – paprika – courgette – ui –

tomaat – chilisaus – friet – mayonaise – garnituur

kip – teriyaki saus – friet – mayonaise

Hamburger classic

19.5

Wokschotel garnalen

burgerbrood – runderburger – cheddar – bacon –

champignons – paprika – courgette – ui –

ui – sla – tomaat – ketchup – friet – mayonaise –

garnalen – teriyaki saus – friet – mayonaise

garnituur

Vega cheeseburger

19.5

burgerbrood – vega burger – cheddar – ui – sla –

Wokschotel falafel

21.5

21.5

21.5

19.5

21.5

18.5

champignons – paprika – courgette – ui –
falafel – teriyaki saus – friet – mayonaise

ketchup – friet – mayonaise – garnituur

SCHNITZELS

Schnitzel

19.5

Vis

21.5

Zalm uit de oven

300 gr. Varkensschnitzel – citroen – friet –
mayonaise – garnituur

Schnitzel Hawaï
300 gr. Varkensschnitzel – ananas –

zalmfilet uit de oven – citroen roomsaus –

kaas – friet – mayonaise – garnituur

diverse groenten – friet – mayonaise – garnituur

Schnitzel ham kaas

21.5

Garnalen in knoflook

300 gr. Varkensschnitzel – ham –

garnalen in knoflookolie – diverse groenten –

kaas – friet – mayonaise – garnituur

brood – friet – mayonaise – garnituur

Vega schnitzel

19.5

Calamares met aioli

vega schnitzel – citroen – friet –

gefrituurde inktvisringen met aioli –

mayonaise – garnituur

friet – mayonaise – garnituur

Vega schnitzel Hawaï

21.5

21.5

18.5

21.5

vega schnitzel – ananas – kaas –
friet – mayonaise – garnituur

EXTRA'S

Gebakken wokgroenten
Gemengde frisse salade
Portie friet met mayonaise
Portie gefrituurde uienringen
Pepersaus of Pindasaus

5.5
5
5
4.5
2.5

KIDS 11.00 – 20.30
Kipnuggets

8.5

kipnuggets – friet – mayonaise – appelmoes

Frikandel
frikandel – friet – mayonaise – appelmoes

9

kalfskroket – friet – mayonaise – appelmoes

Kipsaté

9.5

kipsaté – pindasaus – friet – mayonaise – appelmoes

Sparerib zoet

3.5

vanille-ijs met slagroom en discodip

8.5

Kroket

Kinderijsje

9.5

in een leuke beker

Schatkist
Cornetto Classico
Calippo Cola
Super Twister
Festini Peer
Raket

3
3
2.5
2.5
2
2

zoete sparerib – friet – mayonaise – appelmoes

Vegetarische saté

9.5

vega saté – pindasaus – friet – mayonaise – appelmoes

DESSERTS 12.00 – 20.30
Tiramisu

8.5

tiramisu met vanille-ijs en slagroom

Sorbet

SPECIAL COFFEE

8.5

klassieke sorbet met fruit, aardbeiensorbet-ijs
en slagroom

Brownie

8.5

brownie gestapeld met vanille-ijs, chocoladesaus
en slagroom

Red velvet cake
red velvet cake met aardbeiensorbet-ijs en
bosvruchtensaus

8.5

Irish Coffee
Jameson whiskey – koffie – bruine suiker – slagroom

Spanish Coffee
Flikeur 43 – koffie – slagroom

French Coffee
Cointreau – koffie – slagroom

Italian Coffee
Amaretto – koffie – slagroom

Jamaican Coffee
Tia Maria – Bacardi Black – koffie – slagroom

Baileys Coffee
Baileys – koffie – slagroom

Classic
Almond
White

3.5

8.5

SMOOTHIES

MILKSHAKES

vers voor u gemixt

shake it up

Tropical Smoothie

Tropical Fruit Milkshake

aardbeien + banaan

aardbeien + banaan + vanille-ijs

Sunshine Smoothie

Sunshine Fruit Milkshake

ananas + mango

ananas + mango + vanille-ijs

6

Paradise Smoothie

Paradise Fruit Milkshake

mango + aardbeien

mango + aardbeien + vanille-ijs

Palmbeach Smoothie

Palmbeach Fruit Milkshake

mango + banaan

mango + banaan + vanille-ijs

6.5

75% van de
dagelijks aanbevolen
hoeveelheid fruit

VEGGIE SMOOTHIE
Green Veggie Smoothie
spinazie + broccoli + pastinaak + appel

6

COOL CAPPUCCINO

COCKTAILS
van vers fruit

Cold Coffee Sensation

Piña Colada Cocktail

Cool Cappuccino Classic

ananas + mango + kokos + rum

ice cappuccino + vanille-ijs +
chocoladesaus + slagroom

Tropical Cocktail

Cool Cappuccino Caramel

aardbeien + banaan + Baileys likeur

ananas + mango + rum

mango + aardbeien + vodka

6.5

ice cappuccino + chocolade-ijs +
caramelsaus + slagroom

Sunshine Cocktail
Paradise Cocktail

6.5

Cool Baileys Cappuccino
9.5

cool cappuccino classic + Baileys likeur of
cool cappuccino caramel + Baileys likeur

9.5

WARME DRANKEN

FRISDRANKEN

Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte Macchiato

2.8
2.8
4.4
3.1
3.1
3.3

Latte caramel slagroom
Latte hazelnoot slagroom
Latte amaretto slagroom

4.5
4.5
4.5

Pepsi
Pepsi Max
Sisi │ 7up
Lipton Ice Tea
Lipton Ice Tea Green
Tonic │ Bitter Lemon
Cassis
Rivella

2.9
2.9
2.9
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1

Warme chocolademelk
Warme chocolademelk slagroom

3.4
4.4

Sourcy blauw │ rood 20cl
Sourcy blauw │ rood 70cl

2.8
6.5

Thee diverse smaken
Verse muntthee met honing
Gemberthee met honing
Sinaasappel – kaneelthee met honing

2.8
3.9
3.9
4.4

Verse jus d'orange
Chocomel │ Fristi │ Appelsap

3.9
3.1

Melk
Kinderlimonade

2.5
1.2

TAART
Red velvet cake
Appeltaart
Appeltaart met slagroom

5
3.5
4.5

BIEREN
TAPBIEREN
Heineken 5.0%
Texels Skuumkoppe 6.0%

25cl 3.4

50cl 6.6

30cl 4.8

50cl 7.8

FRUITIG EN FRIS
Amstel Radler 2.0%
Affligem Wit 4.8%
Apple Bandit Raspberry 4.5%
Liefmans Fruitesse 3.8%

RIJK EN DONKER
3.8
4.8
4.8
5.2

KRACHTIG EN BLOND
Affligem Blond 6.8%
Cornet Zwaar Blond 8.5%
Delirium Tremens 8.5%
Affligem Tripel 9.0%

Brand Dubbelbock 7.5%
Affligem Dubbel 6.8%
Texels Dubbel 6.4%
Brugse Zot Dubbel 7.5%

5.2
5.2
5.4
5.6

0.0 │ ALCOHOLVRIJ
5.2
5.6
5.6
5.4

Heineken 0.0%
Amstel Radler 0.0%
Affligem Wit 0.0%
Liefmans Fruitesse 0.0%
Affligem blond 0.0%

3.4
3.8
4.8
5.2
5.2

WIJNEN & BUBBELS
WIT

Glas

Fles

Osadia, Chardonnay
Central Valley, Chili

4.5 │ 22.5

La Campagne, Sauvignon Blanc
Vin de France, Frankrijk

4.7 │ 23.5

Floralba, Pinot Grigio
Sicilië, Italië

4.9 │ 24.5

Een fruitige Chardonnay. Aroma’s van ananas en citrusfruit maken de wijn elegant
en makkelijk drinkbaar. Geen houtrijping en daardoor extra fruitig, rond en sappig.

Puur sap met opwekkende aroma’s van ananas, lychee en mango,
verpakt in sappige zuren.

Een Pinot Grigio uit het westen van Sicilië. De zeewind zorgt voor verkoeling
en geeft de wijn intense aroma’s van tropisch fruit en citrus.

Kronenland (zoet)
Moezel, Duitsland

4.5 │ 22.5

Aromatische, fruitige witte wijn met een veelzijdig karakter.
Smaakvol en sappig.

ROSÉ
La Campagne, Rosé de Cinsault
Pays d'Oc, Frankrijk

4.7 │ 23.5

Een lichtroze, fruitige rosé met levendige aroma’s van kleine besjes, bosaardbeien
en frambozen. Rijping op de fles maakt hem zacht en rond en geeft hem meer complexiteit.

ROOD
Osadia, Merlot
Central Valley, Chili

4.5 │ 22.5

La Campagne, Shiraz
Pays d'Oc, Frankrijk

4.7 │ 23.5

Floralba, Montepulciano
Abruzzo, Italië

4.9 │ 24.5

Deze veelzijdige wijn kan prima zo worden gedronken, maar ook prima bij
smaakvolle, niet te zware gerechten. Hij is vol van smaak door rijp rood fruit,
zachte tannines en subtiele zuren.

Een donkergekleurde, geconcentreerde wijn gemaakt van door en door rijpe
syrah-druiven. In de smaak veel rijp donker fruit, fluweelzachte tannines en een subtiele kruidigheid.

Sappig, uitnodigend Italiaans rood van de montepulciano-druif.
Meerdere oogstmomenten zorgen voor optimaal rijpe druiven. Je proeft de volle,
rijpe smaak van rode kersen en een fijne kruidigheid.

MOUSSEREND
Pronol, Prosecco Spumante
Pronol, Prosecco Spumante
Veneto, Italië

piccolo

In Veneto wort van de Glera-druif één van de beste Italiaanse mousserende wijnen gemaakt.
Deze Spumante smaakt mooi fris en zuiver en heeft een aangename mousse.

7.5
29.5

