Weekdagen van 11h45 tot 18h00
SUNDOWNER
Padkos schaaltje en 2 glazen wijn of bier naar keuze

23,00

(uitgez orval/mcc/cava +2 ,50 €)

Warme en koude hapjes met fles wijn of cava 2 pers

47.50

Springrolls, vege samoosa, calamares, kippenboutjes, braaibroodjie, biltong, droëwors, olijven, salami, kaas

Warme en koude hapjes met fles wijn of cava 4 pers

65,00

Springrolls, vege samoosa, calamares, kippenboutjes, braaibroodjie, biltong, droëwors, olijven, salami, kaas

KAART
Enkel
tot 18 u

Enkel
tot 18 u

Verse soep met brood en boter (Vege)

9,50

Salade van de dag

18,50

Croque monsieur

15,50

2 stuks | toastbrood | ham | kaas | gemengd slaatje

Braai-broodjie(Vege)

15,50

2 stuks | Za croque | toastbrood | cheddar |tomaat | ui | chutney | gemengd slaatje

Mosselen natuur / Mussels

22,00

Mosselen | mosselgroenten | mosselsaus | frietjes

Mosselen witte wijn / Mussels in white wine

25,00

Mosselen | mosselgroenten | witte wijn | mosselsaus | frietjes

Mosselen “Ysterfontein” / Mussels SA style

25,00

Mosselen | verse groene kruiden | tomaat | chili | kaasschilfers | frietjes

Beef-burger

21,00

Huisgemaakte rundsburger met broodje (180g ) |uitjes | cheddar | koolslaai |frietjes

Kippenburger / Chickenburger

19,50

Huisgemaakte kippenburger met broodje (180g ) |uitjes |cheddar | koolslaai |frietjes

Vlaamse Stoverij / Flemish stew

22,50

Rundsvlees | bruin bier | slaatje | frietjes

Gegrilde varkenscote à l’os / Grilled porc cote a l’os

24,50

Varkensvlees (450g met been)| ZA bbq saus| slaatje | aardappel in de schil

Bobotie

24,50

Typische ZA Lamsgehaktschotel | geelrijst | chutney

Beercan Chicken

22.50

Ardense maïskip | gegrild op houtskool | gestoomd met bier| slaatje | frietjes

Fish & Chips

22,50

Catch of the day | bierdeeg | slaatje | huisgemaakte tartaar | frietjes
Extra Frietjes

4.00

Extra mayonaise / ketchup / chutney

0.65

ZOET
Huisgemaakt mango-ijs

8.50

Dame Blanche

8.50

Vanille-ijs met verse aardbeien
Kinder-ijsje met snoepjes

10,00
6.75

