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Plankje abdijkaas | mosterd | zilveruitjes-augurkjes  €  7.70

Plankje gemengde salami | mosterd | zilveruitjes-augurkjes €10.00

Plankje koud gemengd | Manchego | abdijkaas | gemengde salami | mosterd | zilveruitjes-augurkjes €16.00

Plankje manchego €12.50

Nacho schotel | guacomole | zure room | tomaten-salsa | kaasdip €14.00

Italiaanse bruchetta’s | tomaat | basilicum | rode ui | Italiaanse ham €13.50

Bitterballen | mosterd | ketchup €  9.00

Veggiebitterballen | mosterd | ketchup €  9.00

Calamari fritti | verse tartaarsaus €11.00

Chicken wings | pittig gemarineerd | bbq-saus €12.50

Mini Loempia’s | chili-saus €  9.00

Gemengde gefrituurde hapjes | dipsausjes €15.50

Veggie warm gemengd €17.00

PLATES TO SHARE
Gevarieerde Mezze-schotel €25.00
zongedroogde tomaatjes | olijven | dolmades | feta | scampi fritti | gefrituurde calamaris | souvlaki kip Gavros | tzaziki 

Gevarieerde tapasschotel “reis rond de wereld” €49.50
assortiment van fijne vleeswaren en diverse hapjes koud-warm...                         

Vegetarische plank om te delen €25.00
gegrilde groenten | olijven | tapenades | tomaat-mozzarella | feta | Manchego | humus | veggie bitterballen | veggie mini loempia’s

Voorgerecht
Rundscarpaccio | vitello tonnato | anti-pasti | gemengd slaatje | mini kaas en garnaalkroketjes met 

Grieks garnituur | scampi’s van de chef

Hoofdgerecht 
Geelse Metten | enchilada tandoori | vispannetje | aardappel-wedges

Nagerecht 
Assortiment van kleine nagerechtjes

SHARING MENU VANAF 2 PERSONEN
€45.00/PP (enkel per tafel)

NIBBLES TO SHARE

HET FORUM
brasserie

Onze keuken is geopend: MA-DI-DO-ZO: 11-21u WOE: GESLOTEN VRIJ-ZAT: 11-21.30u
Allergenen: Info over allergenen op aanvraag. De samenstelling van de producten kan veranderen. 
De allergenen-lijst is opgemaakt n.a.v. de leveranciersinfo. 



Bordje gerookte zalm met mierikswortel en toast €16.50

Rundscarpaccio | rucola | gedroogde tomaatjes | olijven | parmezaanschilfers | 
                           balsamicoparels | Toscaanse olijfolie

€18.50

Vitello Tonnato | traag gegaard kalfsgebraad | tonijn-ansjovisdressing | paprikamayonaise | appelkappers   
                        rucola | olijven | gedroogde tomaatjes

€18.50

Huisbereide kaaskroketten (2 of 3 st.) 
Parmezaan | mesclunslaatje | gefrituurde peterselie | verse tartaar

€13.50|€16.50

Huisbereide garnaalkroketten (2 of 3 st.)
grijze Noordzeegarnalen | mesclunslaatje | gefrituurde peterselie | cocktailsaus

€17.50|€20.50

Duo huisbereide kaas -en garnaalkroket | mesclunslaatje | cocktailsaus | gefrituurde peterselie €17.50

Scampi’s ( 5 st.) | natuur | gemengd slaatje | kruidendressing €17.90

Scampi’s ( 5 st.) | lookboter €17.90

Scampi’s ( 5 st.) | lookroom €17.90

Scampi’s ( 5 st.) | curryroom €17.90

Scampi’s van de chef ( 5 st.) | fijne groenten | tomaat | look | chili | tuinkruiden €17.90

Soep van de dag €  6.00

Tomatensoep met balletjes (suppl. room + €1.00) €  7.00
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 www.brasseriegeel.be

LUNCH-KAART (11U00 TOT 17U)

Croque monsieur 1 stuk of 2 stuks                                                                                                         €10.00 €12.50

Croque madame 1 stuk of 2 stuks                                                                                                                    €10.50 €13.00

Croque hawaï 1 stuk of 2 stuks                                                                                                                         €10.00 €14.00

Croque bolognaise 1 stuk of 2 stuks                                                                                                                 €12.00 €15.00

Croque videe 1 stuk of 2 stuks                                                                                                                          €13.00 €15.00

Croque veggie | tomaat | mozzarella | rucola | pesto  1 stuk of 2 stuks                                                                €12.00 €14.00

Geroosterde boterham | Parijse champignons | tuinkruiden (suppl. room+ €2.00) €13.00

Geroosterde boterham | gerookte zalm & rode ui | mierikswortel €16.00

Focaccia ‘Veneziano’ | rundscarpaccio | pesto | gedroogde tomaatjes | rode ui | rucola | Grana padano €15.90

Focaccia ‘Caprese’ | tomaat | mozzarella | rucola | pesto | rode ui (suppl. serannoham + €3.00) €14.00

Focaccia ‘Ceasar Mix’ | gegrilde kip | ijsbergsla | parmezaan | yoghurtdressing | ansjovis | tomaat | komkommer €14.90

Ciabatta ‘Vitello’ | vitello tonnato | ijsbergsla | tomaat | rode ui | tonijnmayonaise €14.90

Pollo Wrap | kortgebakken kip | ijsbergsla | tomaat | wortel | croutons | witte koolsla | thousand islands dressing €15.50

Nordic Wrap | gerookte zalm | grijze garnalen | ijsbergsla | tomaat | ei | komkommer-dille dressing €16.00

Gehaktballetjes | warme krieken of tomatensaus €16.00

LUNCH & DINER | VOORGERECHTEN 
KLEINE GERECHTEN



SALADES
Vegan bowl €18.80
verfrissende salade met diverse rauwkost | papaya | avocado | quinoa | sojabonen | miso vinaigrette

Ceasar chicken €21.90
geroosterde kip | romeinse sla | tomaat | parmezaanschilfers | croutons | ansjovis 

Scampi ( 7 st.) €24.00
Japanse Mizuna-salade | papaya | avocado | zachte curry-dressing

Geitenkaas €22.50
gemengde salade | granny smith appel | geitenkaas en spekblokjes | karamel van oude Aceto Balsamico

Salade Caprese €18.50
rucola sla | mozzarella | tomaat | basilicum | pesto (suppl. serranoham + €3.00)

Salade Greek n°1 €24.00
ijsbergsla | feta | olijven | gedroogde tomaatjes | paprika | rode ui | calamaris | scampi | souvlaki | tzaziki | dolmades

Salade kip Hawaï €22.50
gemengde salade | ananas | kort gebakken gemarineerde kippenblokjes | thousand island dressing

Spaghetti bolognaise €15.00
gehakt | fijne groenten | tomatensaus

Veggie spaghetti €14.00
tomatensaus | fijne groenten | rode pesto | basilicum | Grana padano

Pasta van de chef €20.00
gegratineerde spaghetti | gehakt | kerstomaat | boschampignons | groene asperges | room

Huisbereide lasagna €18.00
Italiaanse lasagna met laagjes bolognaise en béchamelsaus | sliertjes courgette | wortel | ui en knoflook

Tagliatelli Pollo ‘Funghi’ €22.50
kippenblokjes | boschampignons | truffeltapenade | room | tuinkruiden

Veggie Penne Arrabiata €15.00
pittige tomatensaus | kerstomaat | jonge uitjes | look

Penne Arrabiata €17.50
pittige tomatensaus | gerookte spekreepjes | kerstomaat | look

Veggie Canneloni €18.50
spinazie | ricotta | tomaten- kruidenroom

Tagliatelli kip en scampi €24.50
krokant gebakken kip en scampi’s | bonte groentenmengeling | zachte gele curryroom | tuinkruiden

Gegratineerde macaroni €16.00
ham | kaas

W
O
K

Veggie wok | krokante groenten | soja | chili | noedels €19.00

Thaise wok | scampi | krokante groenten | groene curry | noedels                       €23.50

Chinese wok | kip | krokante groenten | soja | chili | noedels €22.00

Wok van de chef | kip | scampi | krokante groenten | soja | boschampignons | groene curry | noedels €24.50

Wok Teriyaki beef | Oosterse gemarineerde rundsreepjes | krokante groenten | sesam | noedels €24.00

PASTA’ S



Creuses nr3  natuur op ijs 6st.  €16.00
Creuses nr3  gegratineerd 6st.  €18.00

OESTERS GESERVEERD MET BROOD

MOSSELEN ‘ZEEUWSE GOUDMERK’ (SEIZOEN)

Natuur SEIZOENPRIJS

Witte wijn SEIZOENPRIJS

Curry SEIZOENPRIJS

Lookroom SEIZOENPRIJS

Provençale SEIZOENPRIJS

Oosterse wijze | gemende groenten | groene curry | citroengras | kokos SEIZOENPRIJS

VISGERECHTEN

Scampi’s ( 8 st.) | natuur | gemengd slaatje | kruidendressing €24.50

Scampi’s ( 8 st.) | lookboter €24.50

Scampi’s ( 8 st.) | lookroom €24.50

Scampi’s ( 8 st.) | curryroom €24.50

Scampi’s van de chef (8 st.) | fijne groenten | tomaat | look | chili | tuinkruiden €26.50

Zalm op vel gebakken | béarnaisesaus | warme groentekrans €28.50

Gegratineerd Oostends vispannetje | witte wijnsaus | tuinkruiden | Noordzeevis, schaal- en schelpdieren €29.00

AARDAPPELBEREIDING NAAR KEUZE INBEGREPEN.
Frieten | aardappel-wedges | aardappelkroketten | Gratin ‘Dauphinois’ | puree | rijst | gebakken aardappeltjes | pasta
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 Heb je feedback? Vertel het ons dan! Wij kijken uit naar jouw bericht op vertelhetons@brasseriegeel.be
  Tip! Verras iemand met een heerlijk geschenk en geef een culinaire belevenis cadeau. 
           Informeer bij ons personeel naar onze brasseriegeel cadeaubon.

Brood €2.00

Frieten | kroketten | puree | aardappelwedges | rijst €3.00

Gratin ‘Dauphinois’ | gebakken aardappeltjes | pasta €3.50

Warme groentekrans €4.50

Gemengd seizoensslaatje €3.00
Witlofslaatje | koolslaatje | tomatenslaatje €3.00

Koude sauzen: mayonaise | ketchup | verse tartaar | cocktail €1.00

Warme sauzen: champignonroom | peperroom | provençale | curry | vleesjus €3.00
                                              verse béarnaise (€4.00) | gebakken champignons (€4.00)

SUPPLEMENT/EXTRA’S

PASTA’ S

BRUISENDE OESTERS
6 Oesters natuur & Onaya cava 75cl  €44.00
6 Oesters natuur & Champagne 75cl  €89.00



VLEESGERECHTEN

Stoofvlees | Corsendonck donker €23.00

Vol-au-vent | hoevekip | gehaktballetjes | champignons | vélouté €22.00

Steak tartaar handgesneden en door de chef bereid | snipperui | kappertjes | peterselie | augurk | eigeel €25.00

Belgische steak (blauw-wit) | saus naar keuze €25.00

Belgische Filet pur (blauw-wit) | saus naar keuze €33.00

Varkenshaasje | saus naar keuze €23.00

Kipfilet | saus naar keuze €22.00

‘Geelse Metten’ €26.50
rundssteak in blokjes aangebakken met fijne sjalot, geflambeerd met Cognac | geserveerd in een licht gezoete en getomateerde jus 

De ‘Kopa’ is de perfecte combinatie van grill en houtskool oven. Het gecontroleerd smeulen van Argentijnse 
houtskool voorkomt uitslaande vlammen, waardoor het eten niet aanbrandt, en samen met de hoogstaande 

isolatie techniek zorgt dit er voor dat we perfect sappige gerechten kunnen bereiden met 
een uniek bbq aroma.

GRILL SPECIALITEITEN

Reuze gamba’s 3 st. | gesmolten hoeveboter | knoflook | tuinkruiden | tomaat €32.00

Spare-ribs ‘American style’ | smokey – whiskey bbqsaus €33.00

Mixed grill | dip-sausjes €27.50

Holstein Entrecôte 350gr. | aardappelbereiding naar keuze €29.50
De Holstein koe vindt haar oorsprong in Nederland. Wat het holstein rund zo uniek maakt is dat ze haar leven lang melk produceert 
waardoor haar vlees een natuurlijke dieprode kleur heeft en een smeuïge volle botersmaak krijgt.  Holstein heeft een rijke marmering die 
het vlees mals en smaakvol maakt.

Ierse côte à l’os ‘Black Angus’ 700gr. | aardappelbereiding naar keuze €37.00
Dit heerlijke ribstuk, afkomstig van Ierse ‘Black Angus’-runderen die in ideale 
omstandigheden worden gekweekt, weet de grill-liefhebber te verrassen door zijn malse kwaliteitsvlees. Doordat wij deze grillen in onze 
houtskooloven blijft hij zijn sappigheid steevast behouden alsook zijn unieke smaak!

T-Bone steak 450 gr. | aardappelbereiding naar keuze €35.00
De T-bone Steak is een steak wat van de dunne lende (entrecote) en de ossenhaas van een rund wordt versneden. Je kunt de steak
herkennen door het t-vormige bot. Hier komt dan ook zijn naam vandaag. De T-bone steak is een groot stuk vlees. De T-bone bevat 
twee van de duurste stukken rundvlees. Welteverstaan de entrecote en de ossenhaas. Het gedeelte ossenhaas is een stuk kleiner en 
bevat ook minder vet dan het entrecote gedeelte. 

Argentijnse Rib Eye 350 gr. | aardappelbereiding naar keuze €33.00
De Rib Eye wordt gesneden uit het smalle deel van het ribstuk van het rund, het is één van de sappigste steak die er is.  Door het randje 
vet en dooradering heeft het veel smaak.

UIT DE ‘KOPA HOUTSKOOLOVEN’

AL ONZE GRILL-GERECHTEN WORDEN GESERVEERD MET AARDAPPELBEREIDING NAAR KEUZE, 
SAUS NIET INBEGREPEN SUPPLEMENT

AARDAPPELBEREIDING NAAR KEUZE INBEGREPEN, SAUS NIET INBEGREPEN SUPPLEMENT
Frieten | aardappel-wedges | aardappelkroketten | Gratin ‘Dauphinois’ | puree | rijst | gebakken aardappeltjes | pasta
Keuze saus (€3.00): champignonroom | peperroom | provençale | curry | vleesjus
Keuze saus (€4.00): verse béarnaise | gebakken champignons

Frieten | aardappel-wedges | aardappelkroketten | Gratin ‘Dauphinois’ | puree | rijst | gebakken aardappeltjes | pasta
Keuze saus (€3.00): champignonroom | peperroom | provençale | curry | vleesjus
Keuze saus (€4.00): verse béarnaise | gebakken champignons



Stoofvlees | Corsendonck donker €23.00

Vol-au-vent | hoevekip | gehaktballetjes | champignons | vélouté €22.00

Steak tartaar handgesneden en door de chef bereid | snipperui | kappertjes | peterselie | augurk | eigeel €25.00

Belgische steak (blauw-wit) | saus naar keuze €25.00

Belgische Filet pur (blauw-wit) | saus naar keuze €33.00

Varkenshaasje | saus naar keuze €23.00

Kipfilet | saus naar keuze €22.00

‘Geelse Metten’ €26.50
rundssteak in blokjes aangebakken met fijne sjalot, geflambeerd met Cognac | geserveerd in een licht gezoete en getomateerde jus 

AARDAPPELBEREIDING NAAR KEUZE INBEGREPEN, SAUS NIET INBEGREPEN SUPPLEMENT

Steak ‘Belgisch Blauw-wit’ €28.00

Entrecôte ‘Black angus’ | gegrild op houtskool  €33.00

Filet Pur ‘Belgisch Blauw-wit’ €39.00

Kipfilet €25.00

Varkenshaasje €26.00

Vegetarische hamburger €23.00

Veggie | gras-saus-slaatje €18.00

GEEL’S GRAS 

SUPPLEMENT/EXTRA’S

FLINTERDUNNE VERSE FRIETJES SAUS NAAR KEUZE INBEGREPEN.

VOOR ONZE KLEINE GASTEN

AARDAPPELBEREIDING NAAR KEUZE INBEGREPEN. TEM 12 JAAR.

Mini hamburger                      €13.00

Kinderstoofvlees €13.00

Kindervidee €12.50

Kindersteak €16.00

Kinderkipfilet met appelmoes €14.00

Curryworst €10.00

Kinderspaghetti €11.00

Croque uit het vuistje ( 2 st.) €  7.80

HET FORUM
brasserie

We hechten erg veel belang aan service & kwaliteit en zijn benieuwd naar jouw ervaring in 
Brasserie Het Forum.  We kijken uit naar jouw berichtje op vertelhetons@brasseriegeel.be

MAANDAG  STEAKDAG
steak met sla, peper of champignonsaus

frietjes of kroketjes  €16.00

Frieten | Geel’s gras | aardappel-wedges | aardappelkroketten | puree

champignonroom | peperroom | provençale | verse béarnaise | curry | vleesjus

Brood €2.00

Frieten | kroketten | puree | aardappelwedges | rijst €3.00

Gratin ‘Dauphinois’ | gebakken aardappeltjes | pasta €3.50

Warme groentekrans €4.50

Gemengd seizoensslaatje €3.00
Witlofslaatje | koolslaatje | tomatenslaatje €3.00

Koude sauzen: mayonaise | ketchup | verse tartaar | cocktail €1.00

Warme sauzen: champignonroom | peperroom | provençale | curry | vleesjus €3.00
                       verse béarnaise (€4.00) | gebakken champignons (€4.00)

Frieten | aardappel-wedges | aardappelkroketten | Gratin ‘Dauphinois’ | puree | rijst | gebakken aardappeltjes | pasta
Keuze saus (€3.00): champignonroom | peperroom | provençale | curry | vleesjus
Keuze saus (€4.00): verse béarnaise | gebakken champignons
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WIJNSUGGESTIES



Wit Sauvignon Blanc 
Fles €26.00

€4.70|€16.50 Languedoc-Roussillon Frankrijk | Chardonnay druiven | Aroma’s van wit vruchtvlees (perzik), vanille, 
witte bloemen en een vleugje tabak | Genereuze evenwichtige wijn met subtiele sensatie & zoete vanille.

Rood Merlot     
Fles €26.00                           

€4.70|€16.50 Languedoc-Roussillon Frankrijk | Syrah druiven | Aroma’s van zwarte peper, viooltjes , braambessen en 
een vleugje laurier | Kruidige volle wijn met een schitterende diepe rode kleur.

Rose Fermo rosato    
Fles €26.00

€4.70|€16.50 Languedoc-Roussillon Frankrijk | Grenache, Cinsault druiven | Aroma’s van rood fruit en witte bloemen | 
Mooi vettig in de mond met een kruidige toets.

Yellow tail zoet rosé  
Fles €26.00

€4.70|€16.50 Zuid-Oost Australië |Shiraz en Muscadelle druiven | Aroma’s van aardbei met delicate florale toetsen |  
Veel fruit met naar het einde een frisse aciditeit door een lichte pareling.

Latest harvest zoet wit
Fles €26.00

€4.70|€16.50 Chili | Sauvignon blanc druiven |Aroma’s van kweepeer en perziken | Smaak van mooi fruit, zoet maar 
elegant, met een lange aangename afdronk van honing en sinaasappel.

HUISWIJN

CAVA Onaya €5.80|Fles €30.00

CHAMPAGNE

APERITIEVEN
ALCOHOLISCH NON-ALCOHOLISCH

Crodino €4.50

Ambrosia 0% €9.50

Ipanema 0% €9.50

STERKE DRANK

Kirr €5.50

Kirr Royal €7.50

Bellini                            €7.80

Campari €6.60

Campari orange | soda €8.20

Aperol spritz €8.50

Aperol witte wijn €7.50

Porto rood | wit €4.80

Martini bianco | rosso | rosato | fiero €5.50

Coconut & Rhubarb spritz €9.50

Sidney €9.80

DEGUSTIEVEN
Sambuca €6.00

Limoncello              €5.50

Ricard €5.50

Calvados €6.00

Amaretto €6.00

Baileys €6.00

LIKEUR
Likeur 43 €5.50

Grand marnier €7.00

Cointreau €6.00

Tequila €4.00

Jenever jong €3.50

RUM

Havana club 3 €5.50

Havana club 7            €7.00

VODKA

Smirnoff €6.00

Bulbash 6 from Belarus  €6.00

WHISKEY
Chivas Regal 12 years €6.50

Glenfiddich               €6.50

Jack Daniels €6.50

COGNAC

Larsen VS €  7.50

Larsen VSOP €  9.50

Larsen XO €14.90

Baron de Rothchild 
brut 75cl €80.00



NON-ALCOHOLISCH
Crodino €4.50

Ambrosia 0% €9.50

Ipanema 0% €9.50

VODKA

Smirnoff €6.00

Bulbash 6 from Belarus  €6.00

WHISKEY
Chivas Regal 12 years €6.50

Glenfiddich               €6.50

Jack Daniels €6.50

COGNAC

Larsen VS €  7.50

Larsen VSOP €  9.50

Larsen XO €14.90

COCKTAILS CRAFTTAILS     VS    MOCKTAILS     
Lacey red cheeks
Dark & stormy

Sidney
Sailor spice

Long island iced tea
Mojito

Disaronno punch

                               €12.50                          |                          €9.50
Ambrosia 0%           

Ipanema 0%

FRISDRANKEN
Coca cola | regular €3.00

Coca cola | light €3.00

Coca cola | zero €3.00

Fanta                       €3.00

Canada dry €3.30

Mattoni bruis 33cl|75cl €3.30|€7.70

Aquila plat 33cl|75cl €3.30|€7.70

Schweppes | agrum €3.30

Schweppes | tonic €3.30

Schweppes | pink pepper €3.50

Schweppes | ginger ale €3.50

Schweppes | orange & lychee €3.50

Schweppes | hibiscus €3.50

Schweppes | ginger beer & chili €3.50

Schweppes | orange blosson & lavender €3.50

Schweppes | tonic touch & lime €3.50

Schweppes | virgin mojito €3.50

Gini €3.20

Tönissteiner | orange €3.00

Tönissteiner | citroen €3.00

Tönissteiner | vruchtenkorf €3.30

Tönissteiner | naranja €3.30

Lipton Ice tea | regular €3.00

Lipton Ice tea | light €3.00

Lipton Ice tea | green €3.00

Oasis €3.00

Orange-ton €6.00

Pom-ton €6.00

Fristi €3.20

Cécémel €3.20

Looza | ace €3.00

Looza | appel €3.00

Looza | appelsien €3.00

Looza | appel-kers €3.00

Looza | pompelmoes €3.00

Homemade Ice tea munt-meloen €4.50

Homemade Ice tea seizoens suggestie €4.50

BIEREN VAN’T VAT
Excelsior 25cl | 33cl €2.70 | €3.50

BIEREN UIT DE FLES

Blanche de namur €3.00

Brugse tripel €4.60

Carlsberg €3.50

Carlsberg 0% €3.00

Cornet                  €4.60

Cornet 0% €4.40

Corsendonk | paternoster €4.00

Corsendonk | tripel €4.60

Deugniet €4.00

Duvel €4.70

Esterella damm €4.40

Grimbergen | blond €4.20

Grimbergen | bruin €4.20

Karmeliet €4.50

Kriek Belgique €3.80

Kwaremont €3.50

La chouffe blond €4.50

Le fort | dubbel €4.00

Le fort | tripel €4.60

Omer €4.60

Rodenbach €3.00

Rodenbach | fruitage €3.00

Tempelier €3.80

Triple Anvers €4.50

Vedett €3.80

Westmalle dubbel €4.00

Westmalle tripel €4.60



Kinderijsje €5.00

Coupe: €8.00
vanille | chocolade | mokka                     

Coupe trio | vanille-ijs | mokka-ijs | chocolade-ijs €8.00

Coupe Bréselienne €9.50
| vanille-ijs | mokka-ijs | caramelsaus | bréseliennenootjes 

Coupe Dame Blanche €9.50
| vanille-ijs | verse warme chocoladesaus 

Coupe Dame Noir €9.50
| chocolade-ijs | verse warme chocoladesaus 

Coupe Banana Split €9.50
| vanille-ijs | banaan | verse warme chocoladesaus

Coupe vers fruit €12.50

Coupe aardbeien (seizoen) €12.50

Coupe advocaat €9.90

Coupe warme krieken €9.90
| vanille-ijs | yoghurt-ijs | warme krieken 

Coupe Stracciatella  | vanille-ijs | couckie-dough-ijs | chocolade-chips €9.90

Café glacée klassiek | mokka ijs | warme espresso | room | gebrande amandelen €9.00

Pannekoeken | siroop | suiker | confituur €  5.50

Pannekoeken Dame Blanche | vanille-ijs | chocolade saus                    €  7.50

Pannekoeken vers fruit | vanille-ijs €11.00

Brusselse wafel | bloemsuiker €  6.00

Brusselse wafel | vanille-ijs €  7.50

Brusselse wafel | aardbeien (seizoen) €  9.80

Brusselse wafel | vers fruit €12.00

Vanille | Chocolade | Mokka  €6.00
Banaan  €7.00

Aardbeien | seizoen  €8.00

SUPPLEMENT/EXTRA’S
Slagroom €1.00

Warme chocoladesaus €1.50

WARME DRANK
Mokka | Koffie | Deca €2.90

Koffie verkeerd | Cappuccino | Cappuccino room €3.40

Latté: speculaas | vanille | caramel | hazelnoot
                        | chocolate cookie | amaretto flavour 
                        | coconut | chocolate

€3.60
€3.60
€3.60

Thee: Yellow label | citroen | munt | green | 
          rozebottel | kamille

€2.90

Kannetje losse thee: 
Men’s tea: gember | rooibos | ginseng | appel | citroengras
Moringa detox: groene sencha, moringa & citroenmelisse
Lucky lychee: appel, papaya, lynchee
Forever young: nanamunt, kurkuma, sinaas, wilde tijm

€6.80

Seizoensthee €6.80

Warme chocolademelk  (suppl. room + €1.00) €3.00

Warme chocolademelk: chocolate cookie | Amaretto 
flavour | coconut

€3.40

ALCOHOLISCH

Hasseltse koffie (jenever) €6.00

Irish coffee (whiskey) €8.50

French coffee (cognac) €8.50

Italian coffee (amaretto) €8.50

Parijse coffee (grand marnier) €8.50

Baileys coffee €8.50

Warme chocolademelk Italian Amaretto €8.30

Warme chocolademelk Baileys classic €8.50

LEKKERNIJEN

MILKSHAKES

IJSJES  & EEN PLAATSJE OVER...

Tiramisu-torentje | speculaas | Amaretto  €9.50
***

Crème Brûlée  €9.50
***

Chocolade moelleux €10.50  
| sorbet van Prosecco en witte perzik | coulis van perzik

***
Profiteroles €9.50 

| opgestapelde soesjes gevuld met vanille-ijs | 
verse warme chocoladesaus | slagroom  

***
Desserten allegro van de Chef  €12.50

***
Verwenkoffie €9.50 

| 4 kleine zoetigheden geserveerd met
koffie of thee naar keuze   

***
Ijsverwenkoffie €9.50 

|bolletje vanille ijs | 2 ijsparlines | advocaat 
en slagroom geserveerd met koffie of thee naar keuze  

VERWENKOFFIE 

VERWENTHEE
4 huisbereide zoetigheden

geserveerd met koffie of thee 
naar keuze

€9.50

PANNEKOEKEN & WAFELS
 (14U TOT 17U)


