Voor de lekkere trek
Bij de koffie (gehele dag):
Brusselse wafel met poedersuiker
- Met slagroom
- Met warme kersen en slagroom

3,00
3,50
4,50

Hapje tussendoor (gehele dag, behalve 18-21 uur):
Belegd broodje (ham, kaas of salami)
Tosti
Pizzabaguette

2,00
2,60
3,50

Lunch (12.00 – 15.00 uur):
Stokbroodje gezond (wordt vers gebakken)
Uitsmijter ham-kaas

3,95
6,75

Bitter uurtje (gehele dag):

Per portie van 6 stuks:

Bitterballen met mosterd
Minimix met curry
Kipnuggets met curry
Kaasvingers met chilisaus
Vlammetjes met chilisaus

3,00
3,00
3,00
3,50
3,50

Bistrokaart

(18-21u)

Soepen:
Soep van de dag
Mosterdsoep

2,75
2,75

Voorgerechten:
Geitenkaasjes met spek uit de oven
Gebakken camembert met cranberry compote
Miniloempia’s (3 stuks) met kroepoek en chili
Stokbrood kruidenboter

4,50
4,50
4,50
3,75

Hoofdgerechten:
Varkenshaasmedaillons (circa 200g)
Kogelbiefstuk (circa 200g)
Schinkenplatte (rauwe en gekookte ham, 200g)
Wienerschnitzel
Schnitzel Hawaï
Stoofvlees met appelcompôte
Spareribs (circa 450 gram)
Kipspiezen (2x100 gram) met saus naar keuze
Victoriabaars in roomsaus, uit de oven

14,50
15,50
13,50
10,50
11,50
12,75
15,50
11,50
13,50

Vegetarisch:
Groenteburger (2 stuks)
Omelet met champignons of paprika
Maaltijdsalade met gebakken soja-reepjes of tonijn

8,50
8,00
9,50

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met friet of rijst
en verse sla- en rauwkostgarnering
Sauzen:
Peper-, champignon-, zigeuner-, of pindasaus
Tex-mex:
Kipkluifjes, wedges, aardappelsalade en BBQ-saus
Italiaans:
Pizza margarita (saus, kaas)
Pizza maison (saus, kaas, ham, salami, champignon, paprika)

1,50
10,50
9,50
9,50

Onze desserts
Coupe Simmerschmelz
(Vanille roomijs, advokaat, boerenjongens, slagroom)

5,50

Coupe Luxemburg
(vanille ijs, walnoten, nogatine, likeur, slagroom)

5,50

Golddigger
(vanille ijs, Licor 43, mandarijntjes, geconfijte sinaasappel,
slagroom)

5,50

Cold Mountain
(vanille ijs, warme chocosaus, slagroom)

4,75

Paradise High
(vanille ijs, vruchtjes, grenadine, slagroom)

4,75

Cherry Delight
(vanille ijs, kersen, kersensaus, slagroom)

4,75

Sunset
(vanille ijs, perzik, tropical saus, slagroom)

4,75

Zomerzonnetje
(vers fruit salade met slagroom, bol ijs erbij = €1 extra)

4,75

Bambino
(vanille ijs met slagroom en versiering)

2,75

Black & White
(warme koffie, vol vanille ijs, slagroom)

3,95

Brown & White
(warme chocomel, bol vanille ijs, slagroom)

3,95

Koffie wereldwijd
Koffie met bonbon en toefje

2,00

Irish Coffee
(koffie met whisky)

5,50

Caffé Italiano
(koffie met Amaretto)

5,50

Hasselter Koffie
(koffie met jenever)

5,50

Jamaican Coffee
(koffie met rum)

5,50

Café Carajillo
(koffie met brandy)

5,50

Kindermenu
Kies zelf een hoofdgerecht, een drankje en een toetje:
Twee flensjes met stroop of poedersuiker
of
Poffertjes met poedersuiker
of
Friet met kroket, frikadel of kipnuggets
--  -Limonadesiroop
--  -Yoghurtje
of
Waterijsje
Compleet voor maar € 5,50 (voor kinderen t/m 12 jaar)
En... je mag een keertje grabbelen in de grabbelton!

Bistrosnacks
Bord friet
- met mayo, ketchup of curry
- speciaal (mayo, ketchup en uitjes)
- met pindasaus

3,00
3,35
3,50
3,60

Kroket
Satékroket
Bamihapje

1,70
2,10
1,85

Frikadel
Frikadel speciaal (mayo, curry en uitjes)
Boeren gehaktbal

1,70
2,10
2,50

Hamburger
1,85
Broodje hamburger met ketchup
2,35
Broodje met hamburger, sla, tomaat, augurk en ketchup 3,75
Luxe-m-burger: broodje versgebakken runderburger,
gebakken ei, kaas, spek, sla, augurk, tomaat, saus

7,50

Mexicano
Berenhap met saus

2,10
3,35

Kipspies (100g)
Kaassoufflé

3,10
1,70

Per portie van 6 stuks:

Bitterballen met mosterd
Kipnuggets met curry
Minimix met curry
Kaasvingers met chilisaus
Vlammetjes met chilisaus

3,00
3,00
3,00
3,50
3,50

