
DRINKS DRINKS

MENU
À LA CARTE

KOFFIE
Café crème 2,85 • Cappuccino 3,25 

Koffie verkeerd 3,50 • Latte macchiato 3,85
Espresso 2,85 • Espresso doppio 4,25 

Warme Chocomel 3,75 
Irish Coffee 7,50 

French Coffee 7,50
Brasil Coffee 8,50 

FRISDRANKEN 2,95
Coca Cola • Coca Cola light • Coca Cola zero 
Fanta • Sprite • Tonic • Bitter lemon • Cassis 

Ice tea & Green • Rivella • Ginger ale

FEVER-TREE 4,00
Tonic • Elderflower • Ginger ale • Ginger beer

BIER
Heineken Vaas / 0.5 L 3,10 / 5,75

Seizoensbier v.a. 4,50
Affligem blond, dubbel of tripel v.a. 4,75

Amstel Radler 3,50
Heineken 0.0% 3,00

Wieckse Witte 0% 3,75

WITTE WIJN
Caillou Sauvignon 3,95

Bergsig Chardonnay 4,95
Calusari Pinot Grigio 4,75

ROSÉ WIJN
Caillou Rosé 3,95        

RODE WIJN
Molto Purezzo Negroamora 3,95

Covilla Rioja 4,95

BUBBELS
Piccolo fles (2 glazen) 9,50

BUITENLANDS GEDISTILLEERD 6,00
Van Dyck Vodka • Van Dyck Gin • Bacardi  
Jack Daniels • Johnny Walker Red Label

Mix Fever-Tree + gedistilleerd 7,50

THEE
Secret Spices 4,25

een geweldige infusie om tot rust te komen na een 
drukke dag. De zoete honey bush en appel worden 

gecombineerd met verfrissende venkel en Nana mint. 

Totally Nuts 4,25 
met de geur van deze waanzinnige kruidenmelange 
van appel, amandelen en kaneel is het alsof je een 

bezoek brengt aan de lokale banketbakker.  
Een heerlijk verwarmende infusie.

Verse muntthee 3,75

Verse gemberthee 3,75

Losse thee (zie tafelkaart) v.a. 3,00

SMOOTHIE’S
Mighty Green

avocado, peer, kiwi, appel & munt 5,50

Tropical Twist 
papaya, mango & ananas 5,50

Raspberry Heaven
bosbes, framboos, appel & mango 5,50

SAPPEN
Jus d’orange 4,00 

Biologische appelsap 3,50 

Tomatensap 3,50

Yoghurt met vruchtensap 4,50 

Karnemelk met vruchtensap 4,00

Melk/karnemelk 2,00

WATER
Chaudfontaine plat of bruisend v.a. 2,75

HUISGEMAAKTE LIMONADE
Fruit  

appel, limoen,  
zoethout & munt 4,50 

Gember  
sinaasappel, citroen,  
gember & munt 4,50



BROODJES
ruitbrood wit, bruin of meergranen

Tonijnsalade 9,75
kappertjes, rode ui en peterselie  

Filet americain 9,25
hoeve-eitje en een dip van augurk,  

Tabasco en Worcestersaus 

Gebakken kippendij 9,00
frisse salade van ananas en komkommer 

en huisgemaakte sambal  

Avocado 9,25                                                                                                                                            
pikante hummus en gegrilde paprika met oregano 

Rundvleeskroketten (2 stuks) 8,50
boerenlandbrood en mosterddip

Uitsmijter (3 eieren) 8,75
rosbief, oude kaas en piccalilly

BIJGERECHTEN
Gemengde salade 4,50

Verse Frites uit Zuyd 3,75

VOEDSELALLERGIEËN
Heb je een voedselallergie? Laat het ons weten.  

Wij gaan zeer zorgvuldig om met voedselallergie of  
voedselintolerantie. Kruisbesmetting van allergenen  
is in onze keuken echter nooit 100% uit te sluiten.  

Glutenvrij brood kent een toeslag van 1,50.

2-GANGEN MENU BRASSERIE
In ons restaurant boven serveren wij een  

2-gangen menu waarbij je een voorgerecht +  
pizza of pasta kunt kiezen voor 19,50 p.p.

Vegetarisch        Gezond        Chef’s favoriet

OPENINGSTIJDEN KEUKEN

12.00 - 17.00 uur
12.00 - 21.00 uur
12.00 - 14.00 uur  
18.00 - 20.00 uur

Broodjes:
Keuken:
Brasserie Italia:  

SALADES
Gebakken pikante kippendij 13,50

gemengde sla, peer en dragondressing 

Geroosterde bospeen 13,50
gemengde sla, venkel, feta, zonnebloempitten 

en Aceto balsamico dressing 

Poké bowl 14,00
keuze uit: zalm, pulled chicken of tofu, 

met winterpeen, rettich, edamame, 
komkommer, mango en zwart sesamzaad

HOOFDGERECHTEN

Runderbiefstuk 19,50
in braadjus, gebakken champignons & ui

en verse Frites uit Zuyd

Hollandse eendenborstfilet 21,50
zacht gegaard, met een crunch van hazelnoot,  

crème van zoete ui, cantharellen 
en een jus van morellen kersen

Kabeljauwfilet 22,50
op de huid gebakken, met aardappelpuree, rogge en  
IJslandse kwark met gestoofde prei & beurre rouge

Spinazie gnocchi 19,50
gebakken biet, zoete ui, courgette en 
Noord Hollandse Messeklever kaas

Gegrilde dry aged entrecôte 26,50
gebakken polenta, rode biet
en balsamico-bearnaisesaus

Stamp van truffelaardappel 18,50
geroosterde bospeen in kokosvet en een  

marmelade van sinaasappel, tijm, knoflook en rode ui

DESSERTS
Gemarineerde en gegrilde ananas 8,50

huisgemaakte trekdrop en yoghurt roomijs

Magnum van popcorn 8,75
mousse van rode biet en kerrie popcorn

Huisgemaakte warme Luikse wafel 7,50
vanille ijs en lauwwarme kersen

VOORGERECHTEN

Mabré van eendenlever 14,50
Serranoham, vijgencompote en brioche brood

Kalfswang 13,25                                                                                                                                           
gegaard in eigen jus, crème van bloemkool

en een bitterbal van kalf met tripel bier 

Slakken (6 stuks) 11,50  
in eigen huisje met beurre Café de Paris 

Zacht gegaarde zalm 11,50                                                                                                                                           
gemarineerde appel, bleekselderij, dille  

en kruim van Bastogne 

Halve avocado 10,50
pikante hummus, boerenkwark en bloemen uit eigen kas 

Soep van de dag dagprijs
met garnituur  

Broodplateau 7,50
aioli, hummus en auberginedip


