
10 gouden regels
voor een veilig terras 

1. Ben je snotterig of verkouden? Blijf dan thuis!

2. Maximaal 2 personen per tafeltje

3. Het is niet toegestaan te verplaatsen naar een andere 
stoel of tafel

4. Houd afstand van andere gasten en het personeel

5. Binnen is enkel toegankelijk voor een sanitaire stop

6. Desinfecteer of was je handen bij aankomst en na elk 
toiletbezoek

7. Nies of hoest in je elleboog

8. Alcohol ontsmet, maar drink met mate

9. Volg de aanwijzingen op van het personeel. Zij mogen 
toegang weigeren wanneer deze regels niet worden 
nageleefd. 

10. Vergeet niet te genieten

         =vega          = vegan   |   Heb je allergiën? Laat het ons weten

Chaudfontaine Rood | Chaudfontaine Blauw | Cola | Cola Light | Cola Zero | Fanta Orange 
Cassis | Sprite | Fuze Tea | Fuze Tea Green | Rivella | Tonic | Bitter Lemon | Ginger Ale 
Ginger Beer | Fristi | Chocomel | Appelsap | Jus d'Orange | Verse Jus | Tomatensap
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TOMATENSOEP

DAGSOEP

UITSMIJTER

KALFSKROKETJES 

BROODJE CARPACCIO 

BROODJE GEITENKAAS

BROODJE GEROOKTE ZALM

SALADE CARPACCIO 

SALADE GEITENKAAS

SALADE GEROOKTE ZALM

SALADE PARELCOUSCOUS

MARGARITA À LA KEULSE 

APEROL SPRITZ

LIMONCELLO SPRITZ

BASIL BLANC

ROJITO

VESPER SAMBUCA

GIN TONIC

GIN BITTER LEMON

KINDER MARGARITA

BITTERBALLEN - 10 stuks

FRIKANDELLEN - 10 stuks

KAASSTENGELS - 8 stuks

OF JE WORST LUST

KAASJE UIT HET VUISTJE

FALAFEL - 8 stuks

LOEMPIAS - 10 stuks

VEGAN VLAMMETJES - 8 stuks

geserveerd met brood en kruidenboter

elke dag iets anders

3 eitjes met ham, kaas en/of spek

kalfsvlees kroketjes op wit of bruin brood

met pijnboompitten, rode ui, parmezaanse 
kaas en truffelmayo

met honing, noten, appel en rode biet

met rode ui en kappertjes

met pijnboompitten, rode ui, parmezaanse 
kaas en truffelmayo

met honing en noten

met rode ui en kappertjes

met gegrilde groentjes

verfrissende slush met limoen, munt en een 
scheutje tequilla

aperol, bruiswater, witte wijn en sinaasappel

limoncello, bruiswater, witte wijn en citroen

witte wijn, sprite, citroen, basilicum en ijs

rosé, citroensap, suiker, munt, bruiswater, en ijs

gin, vodka, sambuca, ijs en citroen

keuze uit diverse soorten gin met tonic

keuze uit diverse soorten gin met bitter lemon

verfrissende slush met limoen, munt en een 
scheutje grenadine

Lunch

VETTE VINGERS

Sauvignon Blanc
Pinot Grigio
Verdejo
Chardonnay
Verdejo 0,0%
Zoete witte wijn

Cabernet Sauvignon
Garnacha
Shiraz

Wijnen & Aperitieven

Diverse frisdranken

Rosé
Prosecco
Kan Sangria 1l

Witte port
Tawny port
Ruby port
Sherry
Martini Bianco

Dorstlessers


