
            
Lunchkaart 12:00-17: 00 
 
• Oerbrood Kaas, tomaat,         6 

Komkommer   
• Oerbrood warme geitenkaas     7 

uit de Voerstreek  
• Wrap met kruiden crème     8 

en gerookte zalm 
• Champignons a la escargot,     9 

oerbrood 
• Oeufs benedictines, de eerste versie 10 
• Uiensoep. Kaas crostinies    7 
• Verse Pasta Carbonara    13 
• Verse Pasta zalm, Parmezaan  15 
• Gestoofde varkenswang    15 

Rode uien compote, oerbrood  
 
 



 
 
 
 
Maaltijd Salades 

 

Salade vis, met verse dag vis op verschillende 
manieren bereid 15 

Salade Anti-pasta, diverse Italiaanse worst 
soorten, zoete olijven 15 

Salade crudité, Vegetarische salade met 
huisgemaakte zuren van diverse groentes 13  

We serveren onze salades met warm brood 
 
 

Wenst u meer keuze vraag naar onze diner 
kaart 

 
 
 
  



Warme dranken 
Koffie       2,85 
Cappuccino      2,95 
Latte Machiato Costadoro   3,75 
Ristretto Costadoro     3,00 
Ristretto Dopio Costadoro   3,70 
Espresso Costadoro    2,85 
Espresso Dopio Costadoro   3,20 
Verse munt thee     3,75 
Italiaans verse thee,La Via Del Tè  
keuze uit 6 soorten      5,50 
Echte warme chocolade melk, melk,  6,50 
Valhrona chocolade, suiker 
 
Cocktails 
Bloody Mary:  
tomaten sap, wodka, tabasco, peper 9,50 
Mimosa: Verse Jus, champagne  9,50 
       
 
 
 



Mix and match Gin Tonic 
Royal Club      2,50 
Orange Blossom en Lavandel tonic 4,00 
Gordons Gin      6,95 
Sloane’s Gin 2011     9,50 
Bombay Sapphire     8,50 
GIN Mare       14,50 
Wij serveren onze cocktails, met kruidnagel,  
Kaneel, komkommer, lime, sinaasappel of 
citroen  
 
Bubbels 
Glas Prosecco      7,50 
Prosecco Spritz,       7,50 
Glas Champagne Drappier   9,50 
 
Wijnen 
Glas huiswijn, wit, rood, rosé   4,50 
 

Vraag voor uitgebreide wijn keuze 
Naar onze wijnkaart,  

hierop diverse wijnen per glas 



Bieren 
Tap bier  Primus, de eigenzinnige pils! 
Bij iedere slok laat hij zijn karaktervolle smaak op je los. 
Hij leeft vanuit een eigen visie en blijft trouw aan 
zichzelf.  
Alcohol volume:5,2%     2,50 
 
Tongerlo LUX, blond authentiek Belgisch 
abdijbier.  
LUX, Latijn voor licht, verwijst naar de weerspiegeling van het 
licht in de warme koperkleur. Het markant evenwichtig 
smaakpallet wordt geaccentueerd door de kruidige hoptoetsen 
en de hergisting op fles. Het is een bier als geen ander, 
gebrouwen om te schitteren. 
In 2014 werd Tongerlo LUX verkozen tot ’s werelds beste bier 
tijdens de World Beer Awards. 
Alcohol volume: 5 %     4,75 
 
Ommegang. Niet de eerste. Debeste!                
Met hergisting op fles. 
Strogeel bier met een bloemige, kruidige smaak, een complexe 
bitterheid en een verfijnd citrusaroma. 
Gebrouwen met Belgische hop. 
Alcohol volume 8%     4,75 
 
 
 



Keizer Karel Robijn Rood 
Voor levensgenieters met levenservaring. 
Koperrood bier met een rijp boeket van fruit uit de boomgaard en 
een zoete, volle smaak die in de finale wordt aangevuld met 
bittere toetsen. 
Alcohol volume: 8,5%     4,75 
 
Tongerlo Prior 
PRIOR betekent ‘eerste’ in het Latijn en verwijst naar de prior 
binnen de orde van de Norbertijnen. 
Door het scala van fruitige toetsen en de hergisting op fles, die 
de verfijnde bitterheid van de aromahoppen accentueert, springt 
deze authentieke Belgische tripel eruit.  
Hergist op fles 
De hergisting op fles zorgt voor een intensere smaak en aroma, 
alsook een langere bewaartijd.  
Alcohol volume: 9%     4,75 
 
 
Tongerlo NOX is een bruin, authentiek 
Belgisch abdijbier.  
NOX, de Latijnse naam voor nacht refereert naar de warme, 
donkere kleur van het bier. Deze subtiele dubbel heeft verfijnde 
toetsen van vanille, aangevuld met de delicate bitterheid van 
fondantchocolade die alle eer wordt aangedaan.  
De hergisting op fles zorgt voor een intensere smaak en aroma, 
alsook een langere bewaartijd.  
Alcohol volume: 6,5%     4,75 
  



Mystic Kriek 
Pluk de dag met een apart fruitbier, Mystic Krieken. 
Zo verfrissend en lekker geurend, met de volle smaak van 
zomerse krieken in combinatie met witbier. Mystic laat jou het 
jaar door genieten van krieken.  
Met 25% kriekensap. Zonder bewaarmiddelen. 
Alcohol volume: 3,5%  3,50 
 
 
Star 
Volmondig alcoholvrij blond bier. 
Wanneer je de alcohol en/of de calorieën van een standaard-pils 
graag achterwege laat, dan is Star een lekker alternatief.   
Volume alcohol: 0,4% 
Calorieën: slechts 12,5kcal/100ml   2,75 
 
 

Alcohol vrij 
Verse Jus      4,50 
Fris per flesje      2,50 
Aqua Panna 0,75     6,25 
Pellegrino 0,75     6,25 


