
 

Frisdranken 
 
Chaufontaine blauw, of rood     €  2,60 
Pepsi cola, pepsi max, fanta, of sprite    €  2,60 
Lipton Ice tea, of Ice tea green     €  2,80 
Schweppes agrum, agrum zero, tonic, bitterlemon     
of mojito        €  2,80 
Canada dry        €  2,80 
Chocolade melk, of fristi      €  2,70 
Looza sinaasappelsap, appelsap, ACE, of appel-kers           €  2,80 
Twist en drink, diverse smaken     €  2,50 
Red bull        €  3,80 
 
 
Blikjes frisdrank, diverse smaken ( om mee te nemen ) €  3,00  
 

 

Warme dranken 

Koffie         €  2,60 
Thee ( vraag naar de thee kaart )    €  3,50 
Verse munt thee       €  3,50 
 Met citroen toegevoegd     €  3.80 
Décafé        €  2,75   
Cappuccino        €  3,00 
Espresso        €  2,60 
Warme chocolademelk      €  3,00 
Cup a soupe, diverse smaken     €  3,00 
Latte macchiato       €  3,80 
Macchiato speculaas      €  4,00 
Macchiato karamel       €  4,00 
Macchiato noisette       €  4,00 
Slagroom        €  0,75 
Alle koffie kan cafeïne vrij           + €  0,25 

Koffie specials       €  7,50 

Irish koffie   Whiskey 
Italiaanse koffie  Ammaretto 
Franse koffie   Grand marnier 
Napoletaanse koffie Vieux 
Hasseltse koffie  Jenever 
Brazilliaanse koffie  Rum 
Bretoense koffie  Calvados 
Liefdes koffie  Cointreau 
Spaanse koffie  Tia Maria of licor 43 
Chouffe café        
 

Hot choco specials      €  7,50 

 
Hot Choco   Baileys 
Hot Choco   Licor 43 
Hot Choco   Rum 
Hot Choco   Grand manier 
Hot Choco   Cointreau 
Hot Choco   Amaretto 
Hot Choco   Malibu 
 



Alcohol 
 
Amaretto        €  4,40 
Bacardi        €  5,00 
Baileys        €  5,00 
Bessen jenever       €  3,50 
Blue Curaçao        €  4,50 
Cactus jenever – vanilla jenever     €  3,50 
Calvados        €  6,00 
Campari        €  5,00 
Cognac        €  6,00 
Cointreau        €  5,10 
Dropshot        €  2,50 
Flügel         €  2,50 
Gin         €  6,00 
Grand marnier       €  5,00 
Jägermeister        €  3,25 
Jenever        €  2,10 
Likeur 43        €  5,00 
Malibu         €  4,00 
Martini ( wit / rood )      €  4,00 
Ouzo         €  4,00 
Pasoa         €  4,00 
Pisang ambon       €  4,00 
Ricard         €  4,80 
Safari         €  5,00 
Sambuca                 €  5,00 
Tequilla        €  5,00 
Tia maria        €  3,90 
Vieux         €  2,40 
Whiskey        €  5,00 
Vodka         €  5,00 
Vodka rood        €  5,00 
 
 
 
 
 

 

Ontbijt menu’s van 9.00 uur  tot 11.30 uur 

Classic ontbijt               € 10,00 

1 snee wit brood, 1 snee bruin brood, 1 beschuit 

1 ontbijtkoek, kaas, ham, roerei, en zoet beleg.  

Jus de Orange en een kopje thee of koffie 

Classic plus ontbijt             € 12,50 

Idem als classic, met tonijnsalade, en kip-kerrie salade 

Deluxe ontbijt            € 15,00 

Idem als de classis plus, met een croissant, brie  

gerookte zalm, en een glas martini bellini 

Cool kids ontbijt                     € 7,50 

1 Pannenkoek, 1 snee brood, ham, kaas, en zoet beleg  

melk en Kellogg’s 

Bowl gezond             € 9,00 

Yoghurt, stroop, vlokken, muesli en vers fruit               

Pancake breakfast            € 9,00 

3 pannenkoeken met fruit, slagroom, en agave stroop  

Spek en eieren € 11,00 

Met 2 sneden wit of bruin brood      

Extra bij te bestellen : 

Croissant € 2,00    chocolade broodje € 2.00        gekookt ei  € 1,50    



Bieren 
 
Tap 
 
Jupiler 20 cl, 25 cl,          €  2,30 €  2,50 
           33 cl, 50 cl            €  3,25  €  4,60 
Trippel Karmeliet       €  4,80 
Brugse zot        €  4,50 
Mazout, panache, of half       
Tango, of spawalla                €  2,60 
 
Fles 
 
Brugse zot, of Brugse dubbel      €  4,50 
Ciney blond of bruin        €  4,00 
Chimay blauw       €  5,10 
Duvel         €  4,50 
Hoegaarden wit       €  3,50 
Hoegaarden rosé, of citroen                           €  3,50 
Mystic Cerise        €  3,50 
Kasteel blond, bruin, of rood     €  4,10 
Kwak         €  4,50 
La chouffe, of Mc chouffe      €  4,50 
Cherry chouffe       €  4,50 
Leffe blond, of leffe bruin      €  4,00 
Leffe trippel        €  5,00 
Orval         €  5,50 
La corne blond, of black      €  5,50 
La corne trippel       €  5,50 
Rochefort 8        €  4,95 
Rochefort 10        €  5,50 
Westmalle dubbel                €  5,00 
Westmalle trippel       €  5,70 
Jupiler         €  2,50 
Jupiler 0.0        €  2,50 
Sport zot 0.0        €  4,50 
 
Jupiler blikje 33cl  ( om mee te nemen )   €  3,30 

 
 

Wijnen 
 
Glas wijn         €  3,50 
( rood, wit zoet / droog, rose )      
Fles wijn         € 16,50 
( rood, wit zoet / droog, rose )      
Port rood / wit       €  4,50 
Kirr         €  4,00 
( crème de cassis / droge witte wijn )   
Martini bellini       €  7,75 
Fles Martini bellini       € 30,00 
   
 

Cocktails 
 

Alcohol vrij       €  6,00 
 
Cocolada 
Magic amazon 
Passion tropic 
Royal blue 
Sand island 
Mojito virgin 
Eskimo ( tonic / jus ) 
          
 

Met Alchohol       €  7,00 
 
Tequila sunrise 
Sex on the beach  
Swimming pool 
Mojito 
Zombie 
Pina colada 
 
Cactus jenever / sprite      €  6,00 
Gin tonic        €  9,95 
 
 
 



Bij de Borrel  
 
Stel uw eigen tapas plank samen, maak een keuze uit 
onderstaande lekkernijen 
 
Portie olijven          € 3,50 

Portie kaas, met selderij zout      € 3,50 

Portie worst, met  mosterd          € 3,50 

Broodplank                                      € 6,50 

Rustiek brood met kruidenboter en aioli                                          

Pittige scampi’s, in pikante olie gebakken scampi’s           € 7,50 

Party mix, nugget, bitterbal, frikandel, gehakt, kaas         € 

11,50                                                                 nasi, bami, 16 stuks  

Bitterballen, 10 stuks, mosterd            € 7,50 

Borrel ballen, 10 stuks met sate saus     € 7,50 

Vietnamese loempia’s, 4 stuks, met chili saus   € 6,50 

Uien ringen, 10 stuks, met knoflook saus    € 5,50  

Calamares, 8 stuks, inktvisringen met knoflook saus   € 7,50 

Nacho’s kip, kip, tomaat, komkommer en kaas                   € 8,50 

( niet pittig )  

Nacho’s kaas, jalepenos, hot saus      € 8,50 
Guacamole en  chili saus  
 

Borrelplank, chefs choice , div. lekkernijen    € 19,50 
 

Kippen vleugels, 4 stuks       € 5,50 

Kaasplank, div. kaasjes, walnoot, brood, toast   € 15,00 
Druiven en  Luikse siroop 
 
Chips plank, div. smaken chips met dip saus    € 4,50 

 
Broodje raclette, stukjes brood, raclette kaas    € 5,50 
en spekjes 
 
Ardeense worst, pikant worstje in plakjes gesneden of    € 2,25 
uit het vuistje 
 
Bootje nootjes, ( hot salsa mix )      € 2,00 
 
 

Voor de kids: 
 
 
Zakje snoepjes, 10 div. snoepjes in een zakje   € 1,50 
 
Chupa chup’s lolly        € 0,50 
 
Zakje chips, div smaken        € 1,50 
 
Chocolade, bv. twix, bros, snickers, of mars    € 1,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Brood en Zo                     ( keuze uit wit of bruin brood )   

    

Gezond          € 6,50 

Ham, kaas, salade, tomaat, augurk, en uitjes      

 

Broodje tonijnsalade, of kip kerrie salade         € 6,50 

Kappertjes, sla en zon gedroogde tomaten, en rode ui     

 

Broodje gerookte zalm                                  € 9,50 

Roomkaas, komkommer, kappertjes, en rode ui    

    

Beef tagliata                                        € 12,50 

Biefstuk reepjes op brood, taugé, lente ui  

balsamico, kappertjes, sla, olijven, en rode ui   

   

Uitsmijter                                       € 12,50 

2 sneetjes met 3 eieren, ham, kaas, ui, champignon 

en tomaat  

 

Broodje raclette       €  5,50 

Broodje, raclette kaas, en spekjes  

  

Toast en Zo                       ( keuze uit wit of bruin brood ) 

 

Tosti          € 4,50 

Ham, kaas, en ketchup                   

Tosti          € 7,50 

Ham, kaas met rauwkost en ketchup                   

Tosti hawai         € 9,50 

Kaas, ananas, kerrie, met rauwkost en ketchup            

Tosti zalm                                      € 9,50 

Gerookte zalm, bosui, sla, en mayonaise   

Tosti brie                                      € 10,00 

Brie, truffel, rucola en honing      

 

Wraps 

   

Wrap zalm                                             € 9,50 

Roomkaas, sla, zalm, rode ui, en kappertjes 

Wrap brie                                             € 9,50 

Roomkaas, sla, brie, honing, walnoot, en garnering  

       

 



Frituur 

 

Friet          € 2,75 

Kroket, frikandel, of kip nuggets 4 st.    € 2,50  

Kaassoufflé        € 2,50 

Kaas kroket        € 2,50 

Bami schijf, of mexicano      € 3,50 

Loempia        € 4,00 

Broodje kroket, of frikandel     € 3,50  

Broodje hamburger       € 5,00 

Berenhap, zonder saus        € 4,00  

Broodje huisgemaakte bal gehakt    € 4,00 

 

Saus 

Mayo, ketchup, curry, andalouse, samourai   € 1,00 

Mosterd, knoflook, of tartaar     € 1,00  

Speciaal ( mayo, curry, uitjes )     € 2,00 

Saté saus        € 2,00 

 

Kindermenu’s       € 7,50 

Friet met een, 

Frikandel of kroket of kip nuggets ( 4 stuks )   

Pakje drinken, appelmoes, en een lolly   

     

Salades 

 

Tonijn salade                                        € 13,50 

Tomaat, komkommer, ei, rode ui 

kappertjes, en dressing   

 

Biefstuksalade                                  € 15,00 

Sla, paprika, rode ui, taugé  

basalmico, kappertjes, en pijnboompitten   

 

Oosterse Kip  salade                          € 13,50 

Sla, paprika, taugé, en gebakken kip   

     

Scampi salade                                 € 15,00 

sla, scampi’s, tomaat, ui, paprika  

knoflook, en dressing     

         

Gerookte zalm salade                       € 15,00 

Sla, zalm, ui, kappertjes, en dille     

 

 

 

 

 



Voorgerecht 
 
 
 
Kaas souffle, 2 stuks       €  5,00 
 
 
Kaas kroketten, 2 stuks       €  5,00 
 
 
Garnaal kroketten, 2 stuks       €  8,00 

 

Uien soep, met brood       €  6,50 

 

Tomaten soep, met brood       €  6,50 

 

Broodplank, rustiek brood met kruidenboter en aioli  €  6,50 

 

Uien ringen,  10 stuks met knoflooksaus    €  5,50 

        

Calamares, 8 stuks, inktvis ringen met knoflooksaus   €  7,50 

 

Nacho’s chicken, chicken, tomaat, komkommer, en kaas    €  8,50 

 

Nacho’s Kaas, jalapeño‘s, hot saus,  guacamole    €  8,50 

en chilisaus                                         

Pittige scampi’s                              € 7,50                   

In pikante olie gebakken scampi’s 
 

Snackmenu’s  

 

Kroketten, frikandellen , of kaassouffle ( 2 stuks )  € 8,50     

 

Kip Loempia,  en chilisaus      € 9,50 

 

Broodje hamburger            € 9,00 

 

Gerechten geserveerd met friet en rauwkost  

 

Saus           

Mayo, ketchup, curry, andalouse, samourai, mosterd  € 1,00 

knoflook, of tartaar       € 1,00 

speciaal ( mayo, curry en uitjes )     € 2,00 

Sate saus         € 2,00 

 

Kebab 

 

Schotel kebab, met friet en rauwkost     € 12,50 

Kapsalon, kebab, kaas, friet en rauwkost    € 10,00 

Durum kebab        €  7,50 

 
 



 
 
 
Lente ui, rode ui, gebakken ui, gefruite ui   € 0,75 
Cherry tomaat, zon gedroogde tomaat 
Paprika, piment ( groene peper ), ananas, olijven 
Kappertjes, jalapeño’s, basilicum, champignon, knoflook tenen 
 
 
Feta, Parmezaanse kaas, mozzarella, cheddar   € 1,25 
Blauwe kaas, geiten kaas, raclette kaas, extra kaas 
Brie, rucola, pijnboompitten, artisjok in olie, ansjovis 
 
 
Parmaham, ham, rul gehakt, salami, bolognaise saus € 2,25 
Spekjes, ardeense worst, pulled chicken, chorizo 
Kebab, gerookte zalm, tonijn 
 
 
Sambal, knoflooksaus, cocktailsaus, bbq saus   € 1,00 
Balsamico 
 
 
 

 
 
  

Pasta’s 

 

Spaghetti         € 13,50 
Bolognaise of carbonara     

 

Linguini Scampi’s         € 15,50 

 

Hoofdgerechten rund 

 

Bomal burger (200 gram)                        € 12,50 
Gekruid rundergehakt, gebakken ui, speciaal   
 

Runderspies                                      € 18,50 
Rundvlees met ui en paprika op een spies 
 
Champignon, peper, jachtsaus naar keuze    €  3,00
      
Biefstuk 250 gr           € 18,50 

Champignon, peper, jachtsaus naar keuze   €  3,00 

 

Vlaams stoofvlees                             € 16,00 
Stoofvlees met karbonade saus    

    

Gerechten worden geserveerd met friet en rauwkost  

Met uitzondering van de Bomal Burger! 

 

Extra bij te bestellen : 

Friet € 2,75   potato dippers € 4,00    rauwkost € 3,00 

 

Stel je eigen pizza samen. 

De basis is een margherita pizza € 9,50 

Toevoegingen vanaf € 0,75 tot € 2,25 



Hoofdgerechten varken  

 

Schnitzel                                      € 13,00 

 

Huisgemaakte gehaktballen 2stuks                € 14,50 

Gekruid half om half gehakt, met saus naar keuze 

 

Beenham, met beenham saus                     € 18,50 

 

Spareribs                              € 17,50 

 

Champignons, peper, jachtsaus naar keuze           € 3,00      

 

Hoofdgerechten vis 

 

Garnaalkroketten               € 16,50 

2 stuks garnaalkroketten                 

 

Kibbeling                € 15,50 

Stukjes witvis met béarnaisesaus     

 

Gerechten geserveerd met friet en rauwkost 

Extra bij te bestellen: 

Friet € 2,75    potato dippers € 4,00  rauwkost € 3,00 

Hoofdgerechten kip 

 

Kip kebab plank                             € 15,50 
Sla, friet, kip, tomaat, komkommer, ui 
knoflooksaus, shoarmasaus, en  rode ui saus    
  

Halve kip                                        € 16,00 
Huis gegrilde halve kip  
     

Kip saté                                          
Huis gemaakte Kipsaté, 3 stokjes  met saté saus            € 15,00 
Zonder saus         € 13,00
   

Vol au Vont                                     € 15,00 
Kip Ragout en 2 pastei bakjes   
    

Gerechten geserveerd met friet en rauwkost  

 

Vega hoofdgerechten 

 

Vegetarische Loempia       € 12,50 

Vega burger         € 12,50 

kaassoufflé burger        € 12,50 

Gerechten geserveerd met friet en rauwkost  

Extra bij te bestellen:  

Friet € 2,75     potato dippers € 4,00   rauwkost € 3,00 

 

Spaghetti Maffioso, spinazie, rode paprika, ui, knoflook  € 12,50 

zachte kaassaus 



Desserts 

 

Pannenkoek mikado, 2 stuks      €  7,00 
Ijs, slagroom en chocolade saus      

 

Warm appelgebak  
Met slagroom       €  4,50 
Met ijs, en slagroom      €  6,00 
 

Coupe Fraise        €  7,00 
Ijs, slagroom, en  verse aardbeien 
 

Dame blanche       €  6,50 
Ijs, slagroom, en chocolade saus      
 

Sorbet        €  6,50 
Ijs, slagroom, vruchtjes, en aardbeien saus 
  

Coupe brésilienne        €  6,50 
Ijs, slagroom, karamel saus, en nootjes     
 

Brusselse wafel        €  8,00 
Ijs, slagroom, chocolade saus, en poeder suiker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
 
 


