Frisse drankjes

Warme drankjes
.
Koffie
Dubbele Koffie
Cappuccino
Koffie Verkeerd goed verkeerd!
Latte Macchiato
Wiener Melange verkeerd & toef
Espresso
Dubbele Espresso
Koffie Toef pas op, veel slagroom!
Koffie Knus likeur & toef
Caffeïnevrij welknuste
Thee bakkie…
Verse Muntthee biologisch
Verse Gemberthee biologisch

€2,50
€4,00
€3,00
€3,00
€3,50
€4,00
€2,50
€3,50
€3,50
€7,50
€2,50
€2,50
€3,50
€3,50

Warme Chocolademelk
Warme Choco & Rum
Glühwein

€3,00
€4,00
€4,00

Toef echte slagroom

€0,90

Cola / Cola light
Sinas / 7up / Cassis
Sourcy Blauw / Sourcy Rood
Lipton original of green
Rivella / Ginger Ale
Tonic / Bitter Lemon
Fristi / Chocomel / Appelsap
Tomatensap
Verse jus d'orange

€2,75
€2,75
€2,75
€2,75
€2,75
€2,75
€2,75
€3,00
€3,50

Bieren
Wijnen

Glas/Fles

Droge witte wijn
Rosé wijn
Zoete witte wijn
Rode wijn

€4,50/16,€4,50/16,€3,50/15,€4,50/16,-

Bubbels

Per fles
€17,50

Cava Spaanse champagne, Olé

Kneetje
(Knus weetje)

Amstel pils 25 cl.
Amstel pils GROOT 50 cl.
Radler 2% of 0%
Heineken 0,0%
Brand Weizen 0,0%

€3,00
€5,50
€3,50
€3,00
€4,50

Speciaalbier zie hieronder

Speciaalbier
Affligem Blond fris en volle

€4,50

smaak 6,5%

Op tafel ligt een flyer met wat extra
informatie over hoe wij nu werken
i.v.m. het Corona virus.

Affligem Dubbel donker

€4,50

zachtzoet 7%

Affligem Tripel fruitig en

€4,50

bitterzoet 8%

Brand Weizen
Desperados cerveza Mexicana

€4,50
€4,50

Vooraf…

Diner
€6,00 p.p

Borrelplank

vanaf 17.30
€16,00

Saté
150 gram kipsaté geserveerd met kroepoek

Tapas & Fingerfood

Brood met smeersels

€5,00

Soep

€6,00

Fish & Chips

€16,00

gepaneerde kabeljauwfilet

€18,00

Spareribs

soep van het seizoen

heerlijk malse gemarineerde rib

€3,00

Snoepgroenten

€14,00

Quiche V

Knusse maaltijdsalade met serranoham of
zachte geitenkaas V
€14,00
met alles erop en eraan

€11,00

Kroketten
twee rundvlees- of groentekroketten

Kindermenu

vanaf 17.30
€9,50

Kipspiesjes
met frietjes

Alle warme hoofdgerechten worden
geserveerd met friet, groenten en een
salade.

€9,50

Fish & chips

V = vegetarisch

of i.p.v. vis een snack naar keuze

Kinderpasta

€9,50

spaghetti Bolognese

Poffers à la Fiesta V

€9,50

met allerlei extra’s om er zelf een mooi feestje
van te maken!

Inclusief ijsje naar keuze en gratis
waterfietsen achteraf*

Allergie?!
Wij kunnen onze “Knusse maaltijdsalade”
glutenarm, lactosevrij en pinda/noten vrij
aanbieden.
Al onze gerechten worden in dezelfde keuken bereid hierdoor is
de kans op kruisbesmetting nooit 100% uit te sluiten.

Toe…
IJscoupe €7,50
3 bolletjes roomijs met slagroom en versieringen

IJsje naar keuze….
kijk op de kaart bij het barretje

Brownie €5,50
met pecannotentruffel uit de oven

Koffie Knus €7,50
met lekkernijen en een likeurtje naar keuze

* o.b.v. beschikbaarheid en tot uiterlijk 20.00 uur

