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

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%

Affligem Dubbel donker

€4,50

zachtzoet 7%

Affligem Tripel fruitig en

€4,50

bitterzoet 8%

Brand Weizen
Desperados cerveza Mexicana

€4,50
€4,50

Gebak & Koek

Lunch
€3,50
€1,00
€2,75
€1,75
€3,00
€7,50

Appelgebak van Dudok
Toef echte slagroom
Chocomuffin
Stroopwafel
Brownie
IJscoupe

vanaf 12:00

Saté

€14,00

Kipsaté geserveerd met ambachtelijke
frietjes, kroepoek en een slaatje

Fish & Chips

€14,00

Gepaneerde kabeljauwfilet met frietjes en
een slaatje

Spareribs

€14,00

Geserveerd met ambachtelijke frietjes en
een slaatje

Quiche spinazie en geitenkaas V €12,50

Borrelhapjes

vanaf 12:00

Bitterballen 9 st. ‘ouderwetse’
Loempia’s 9 st. lekkel bij de bollel V
Kaassoufflés 9 st.say cheese! V
Bittergarnituur 18 st. gemengd
Bittergarnituur 9 st. gemengd
Knusse borrelplank

€4,50
€4,50
€4,50
€8,50
€4,50
€12,-

Geserveerd met een salade en frietjes

Knusse maaltijdsalade met serranoham of
zachte geitenkaas V
€12,50
Met alles erop en eraan

Kroketten

€10,00

Twee rundvlees- of groentekroketten geserveerd
frietjes een een slaatje

Broodje tonijnsalade

€7,50

Geserveerd op een bruin ciabatta broodje

Broodje geitenkaas V

€7,50

Geserveerd op een bruin ciabatta broodje

Kinder Lunch

vanaf 12:00

Tosti wit brood ham/kaas
Snoepgroenten V
Poffertjes V
Poffers à la Fiesta V

€4,50
€2,50
€4,95
€7,50

Broodje serranoham

€7,50

Geserveerd op een bruin ciabatta broodje

Pannetje soep

€6,00

Wisselende soep, vraag ernaar bij de bediening

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

Kinder fish & chips
€7,50
Zacht broodje jam of hagelslag V €3,00
Zacht broodje kroket
€4,50
Frietjes
€4,00

Allergie?!
V = vegetarisch

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.

