
Warme dranken
Koffie       2,60
Cappuccino       2,90
Koffie verkeerd      2,90
Espresso       2,50
Latte Macchiato     3,10
Décafé       2,60
Warme chocomel met slagroom  3,50
Thee        2,60
Verse munt thee      3,75
Special coffee      6,95
Irish, French, Spanish, Italian

Iets lekkers erbij?
Brabants worstenbroodje   2,75
Appeltaart met slagroom   3,95
Gebak van het moment    4,50

Koude dranken
Coca Cola, Cola Zero    2,95
Fanta orange, Fanta cassis   2,95
Sprite        2,95
Chaudfontaine rood/blauw   2,95
Chaudfontaine rood/blauw  0,75 cl  5,75
Fuze Tea sparkling, Fuze Tea Green  2,95
Tonic, Bitter Lemon, Ginger Ale  2,95
Rivella Light       2,95
Verse Jus d’Orange     4,95
Appelsap, Tomatensap    3,25
Chocomel, Fristi     2,95
Melk       1,50
Ranja       1,50

Desserts
Appeltaart met slagroom   3,95
Gebak van het moment    4,50
Cheesecake met frambozensaus en slagroom 6,50
Dame blanche      6,25
3 bollen vanille ijs, slagroom en chocolade saus
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Koude gerechten
Broodje carpaccio  11,75
truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, rucola,  
ui en pittenmix 
Broodje huisgemaakte tonijnsalade 10,75
augurk, kappertjes, olijfjes, paprika,  
bieslook, ei en rucola  
Broodje Spaanse ham 11,75
feta, pesto, tomaat, rode ui, olijven en salade

Club kip 12,25
truffelmayonaise, gerookte kip, tomaat, spek,  
ei en sla met chips en dipsaus

Club vis  13,25
gerookte zalm, tzatziki, salade, avocado en ui  
met chips en dipsaus  

Salade carpaccio  15,25
truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, ui en pittenmix

Salade ossenhaaspuntjes 18,75
tomaat, komkommer, ui, paprika,  
champignons en oosterse marinade

Salade gesmolten brie 14,50
tomaat, honing, ui, komkommer,  
walnoot en mosterddressing

Salade verse tonijn 17,75
olijven, ei, tomaat, komkommer en paprika 

Voor de broodjes, afkomstig van Bakkerij Goossens, kan gekozen  
worden uit: witte pistolet, waldkorn bol of een Italiaanse bol

Eiergerechten
Uitsmijter ham en/of kaas 8,50
Uitsmijter spek en kaas 8,75
Uitsmijter mee alles 9,50
ham, kaas, spek, ui, champignons en tomaat

Boerenomelet  9,75
ham, kaas, ui, spek, tomaat en champignons 

Keuze uit Vlaams vloerbrood wit of meergranen van Bakkerij Goossens

Tosti’s
Tosti kaas met chips en dipsaus 5,00
Tosti ham en kaas met chips en dipsaus 5,50
Tosti Spaanse ham, kaas, zontomaat en ui 6,75
met chips en dipsaus

Tosti brie, tomaat, honing en walnoot 6,50
met chips en dipsaus

Vlamtosti,  6,75
pittig gehakt, kaas en chilisaus 
met chips en dipsaus

Tosti zalm,  8,50
roomkaas, rode ui, wasabi   
met chips en dipsaus

TosTiny, 9,75
dubbele tosti met ham, kaas, spek, rode ui  
met chips en dipsaus

Voor de kleintjes
Boterham met hagelslag 2,75
Boterham met Nutella 2,75
Boterham met kaas 2,75
Tosti Nutella 4,00
Worstenbroodje  2,75
Bord friet met mayonaise 4,00
Bord friet met frikandel of kroket   6,00 
incl. mosterd of mayonaise  

Warme gerechten
Mediterrane geroosterde  
rode paprika soep   6,50

Tomatensoep met gehaktballetjes   6,00

Soep van het moment   6,50

Wrap gevuld met krokante kip 11,50
avocado, ui, tomaat, paprika, komkommer,  
salade en chilimayo

Gehaktbal uit de jus, huisgemaakt 200 gram 8,50 
met 2 plakken Vlaams vloerbrood en  
mosterd of met friet (+ €1,00)

Broodje gesmolten brie   10,75
honing, tomaat, ui, walnoot en rucola
Spek erbij? Dat kan! (+€1,00)

Broodje pikante kip  11,75
gebakken ui, zoetzure komkommer en chilimayonaise

Flammkuchen met Spaanse ham 11,50
champignons, ui, crème fraîche, druiven, rucola en feta 

2 rundvlees kroketten van Oma Bobs  8,75 
met brood en mosterd  

Pulled pork Burger  16,50
koolsla, gekarameliseerde ui,  BBQ saus en friet 

Varkenshaassaté  225 gram  16,25
kroepoek, saté saus, friet en salade 

Gemarineerde spareribs    19,75
sojasaus, honing, limoen, sambal  
geserveerd met knoflooksaus, friet en salade 

Gebakken ossenhaaspunten  190 gram  24,50
met pepersaus, friet en salade

Gepaneerde varkensschnitzel 17,50
gebakken spek, champignons, ui, friet en salade

Voor de broodjes, afkomstig van Bakkerij Goossens, kan gekozen  
worden uit: witte pistolet, waldkorn bol of een Italiaanse bol

Proeverij ‘t Klavertje 
kopje tomatensoep
broodje carpaccio
mini kalfskroketje

mini uitsmijter met ham en kaas

16,50


