MENUKAART
Warme dranken
Koffie
Cappuccino
Latte macchiato
Espresso
Dubbele espresso
Koffie verkeerd
Irish Coffee
Warme chocolademelk
Slagroom

Koude dranken
€ 2,40
€ 2,70
€ 3,40
€ 2,40
€ 2,70
€ 2,70
€ 6,95
€ 3,30
€ 0,60

Thee
Verse munt, gember of citroen

€ 3,75

Tea Quiero
Alle theesoorten
€ 2,40
Ronda Rooibos
Thee met een vleugje vanille en zeste van
sinaasappel. Afkomstig uit Cederberg, een
bergachtige streek in Western Cape (Zuid-Afrika).
Granada Ginger
Premium groene thee met gember en limoengras.
Afkomstig van de plantage van Thot Ulagalla (Sri
Lanka) en met de grootste zorg met de hand
geplukt op een hoogte van 1470m.
Cordoba Camomile
Milde kamillethee gemaakt van gedroogde
kamille blaadjes, gekend omwille van hun
kalmerende werking en andere gezondheids
weldaden.
Sevilla Citrus
Verfrissende, handgeplukte groene thee met
citroenzeste en natuurlijk citroenaroma.
Afkomstig van de plantage van Thot Ulagalla (Sri
Lanka).
Almeria Breakfast
Op meer dan 1000 meter hoogte, met de hand
geplukte English breakfast zwarte thee. Afkomstig
van de plantage van Harrington (Sri Lanka,
Dimbula).
Jaén Jasmin
Groene thee met een vleugje jasmijn.
Handgeplukt en afkomstig van de plantage van
Thot Ulagalla (Sri Lanka).
Malanga Red fruits
Kwaliteitsvolle, op meer dan 1000 meter hoogte
metde hand geplukte zwarte thee. Afkomstig van
de plantage van Harrington (Sri Lanka, Dimbula).
Een heerlijk verfrissende thee met toetsen van
zwarte en blauwe bessen en frambozen.
Candiz Earl Grey
Op meer dan 1000 meter hoogte, met de hand
geplukte Earl Grey thee. Afkomstig van de
plantage van Harrington (Sri Lanka, Dimbula

Frisdranken
Coca-cola, Coca-cola light, Sprite,
Fanta, Cassis, Bitter Lemon,
Tonic, Chaudfontaine blauw/rood
Fuze Tea, Fuze Tea Green
Appelaere a
 ppel/peer/sinaasappel
Melk
Chocolademelk/Fristi
Fles earth water plat/sparkling

€ 2,50

€ 2,75
€ 3,00
€ 2,20
€ 2,50
€ 4,95

Agroposta
Natuurlijke limonadesiroop
Salie, Aardbei, Vlierbloesem, Citroen,
Munt, Lavendel, Framboos

€ 3,00

Gebak
Koekje van e
 igen deeg*
Huisgemaakte taart*
Appeltaart en seizoensgebonden
Warme Luikse wafel
Topping warme kersen & vanille ijs
Topping vers rood fruit
Slagroom/c
 hocoladesaus

€ 2,10
€ 3,75
€ 3,75
€ 2,75
€ 2,00
€ 0,60

* Alle gebak wordt vers in eigen keuken
bereid, daarom hebben we geen
onbeperkte voorraad. Op drukke dagen
kan het zo zijn dat u achter het net
vist. Wij vragen hiervoor uw begrip

IJsjes
Ijscoupe (boerenroomijs)
Raketje
Cornetto
Ijscup (diverse smaken)

€ 3,50
€ 1,50
€ 2,00
€ 3,25

MENUKAART
Bier

Wijn

Van de tap
Gulpener fluitje
Gulpener vaasje

€ 2,40
€ 2,80

Van de fles
Leffe blond
Jupiler
Liefmans
Radler
Radler 0.0%
Heineken 0.0%

€ 3,95
€ 2,40
€ 3,00
€ 2,80
€ 2,80
€ 2,80

Rood
Conde Pinel (Spanje) Tempranillo
Sogno del Sud (Sicilië) Nero d’avola

€ 3.95
€ 4.95

Wit
Conde Pinel (Spanje) Verdejo/Viura
La Villetta (Frankrijk) Chardonnay

€ 3.95
€ 4.95

Rosé
Cielo Rosado (Italië) Pinot grigio

€ 3.95

Scheldebrouwerij speciaalbieren
Alle soorten

Snacks

€ 4,75

Hop Ruiter
I.P.A. -8% Bijzonder aromatisch vol citrus en een
vleug mango met een complexe hopbitterheid
door ‘dry hopping’.

Bitterballen (6 stuks)

€ 4,95

Luxe bittergarnituur
3st mini frikadel, 3st kipnuggets,
3st kaasstengels, 3 st bitterbal

€ 7,50

Strandgaper
BLOND -6,2% Sprankelend en vol goudblond bier
met een frisse subtiel bittere afdronk.

Luxe bittergarnituur Asia
€ 8,50
4st Vietnamese mini loempia,
4st vlammetjes, 4st butterfly garnalenstaartjes

Krab
OERBIER -5,2% Donkerblonde dorstlesser met een
verrassend bittertje en een kruidige aroma.

Broodplankje
Breekbrood met boter en zeezout

€ 4,50

Luxe notenmix in weckpotje

€ 4,75

Nacho’s

€ 6,50

Akkermans Plank
Samenstelling van allerlei lekkernijen
(plank is voor ongeveer 4 personen)

€20,00

Zeezuiper
TRIPEL -8% Goudblonde, volmoutige tripel met
een vleugje koriander en een fris fruitige afdronk.
Witheer
WITBIER -5% Heerlijk zacht smaakvol en
verfrissend witbier met een zonnige afdronk.
Lamme Goedzak
BLOND -7% Diep Blonde bourgondiër met een
complex bittertje en een overtuigende afdronk
Dulle Griet
DUBBEL -6,5% Rustiek bruine en fruitig geurende
dubbel met een droge, licht bittere afdronk.
Oesterstout
STOUT -8,5% Robust stout vol donker fruit en
karamel met een mooie bitterheid van hop en
gebrande mout.
Wildebok
Omschrijving toevoegen

