
 

Keuken open van  
 

Maandag-Zaterdag 
8u00-16u30 
Dinsdag gesloten 
Zondag 8u00-14u30 

 

appelflap 



Warme dranken 
Mokka      
Koffie      
Deca       
Koffie verkeerd     
Koffie verkeerd deca    
Cappuccino      
 Met gestoomde melk   
 Met slagroom     
Cappuccino deca     
Latte Macchiato      
Latte Macchiato likeur 
 Speculaas, hazelnoot of caramel  
Warme chocomelk    
  Met slagroom   
 

Earl grey thee     
Rozenbottel thee     
Groene thee     
Kamille thee     
Verse munt thee      
 

Frisdranken 
Coca cola/ zero     
Fanta / Sprite     
Schweppes Agrum    
Schweppes Tonic     
Lipton Ice tea     
Lipton Ice tea green    
Looza appelsiensap    
Looza appelsap     
Cécémel/ Fristi     
Koude melk      
Chaudfontaine plat/ bruis     
Gembersap Bionina    
 
 
 

 

 

Apero 
Aperitief maison      
Mocktail        

Cava GM Brut      
Aperol Spritz      
 Italiaanse cocktail met Aperol, cava & bruiswater    
Hugo        
 Vlierbloesemsiroop, cava, limoen & munt     
Ricard        
    
Bombay gin      
Absolut vodka      
 
 

Bieren 
Stella Artois   
Leffe blond    
Leffe bruin    
De Koninck    
Liefmans kriek   
Duvel     
Tripel d’Anvers   
Carlsberg 0.0%    



Wijnen—wit 
* Sierra de Enmedio Verdejo  
 Land: Spanje    Glas   
 Regio: Castilla y Léon   Fles   
 Druif: Verdejo 
Een zonnige aromatische witte wijn. Je ruikt meloen, groene 
appel, bloemen en honing. 
         

* Domaine Régismont  
 Land: Frankrijk    Glas    
 Regio: Languedoc– Roussilion  Fles  
 Druif: Chardonnay, Viognier 
Een verfijnde, delicate frisse wijn met een stro-gele kleur met 
aroma’s van gekonfijt fruit en bloemige nuances.  

Wijnen—rosé  
* Jardin des charmes  
 Land: Frankrijk    Glas   
 Regio: Languedoc   Fles   
 Druif: Grenache, Cinsault  
Zoete tonen van mandarijn met een afdronk van  
zwarte bes en framboos 
       

* St. Martin  
 Land: Frankrijk    Glas   
 Regio: Languedoc   Fles   
 Druif: Syrah  
Een frisse, lichte wijn dat zacht in de mond ligt. Met aroma’s van 
frambozen, bessen en aardbeien.     

Wijnen—rood 
* Ortonese  
 Land: Italiê    Glas   
 Regio: Puglia     Fles   
 Druif: Merlot  
Een wijn met een granaat rode kleur en met de geur van rood 
fruit. De smaak van kersen, aardbeien en cederhout.  
        

* Domaine Régismont Merlot Cabernet  
 Land: Frankrijk    Glas   
 Regio: Languedoc   Fles  
 Druif: Merlot, Cabernet Sauvignon 
Een biologische wijn met een ronde, volle smaak met een lange 
afdronk. 



 
Kinder ontbijt       
Looza appelsien, Fristi of Cécemel  
Mini koffiekoek of mini croissant 
Pistolet met kaas/ ham/ Nutella choco of confituur 
Roereitje 
 
Klein ontbijt      
Koffie of thee 
2 Mini pistolets met kaas/ ham en confituur 
Mini koffiekoek of mini croissant 
Roereitje met spek 
 
Standaard ontbijt       Luxe ontbijt      
Verse appelsiensap        Verse appelsiensap 
Koffie of thee         Koffie of thee 
Mini koffiekoek        Glaasje cava 
Verse broodjes        Mini Koffiekoek 
Kaas/ ham/ salades/ confituur/ Nutella choco    Verse broodjes 
Spiegelei of roerei met spek       Brie/ serranoham/ salades/ gerookte zalm/ confituur 
Yoghurt met granola, honing en vers fruit     Spiegelei of roerei met spek 

Ontbijt  
Van 8u00 tot 11u30 



Extra’s 
 

American pancake      
 
Spiegeleitje met spek     

Roereitje met spek      
Omelet met spek      
 
Croissant        
Croissant met boter en confituur   
Croissant met kaas      
 
Mini koffiekoek      
Koffiekoek       
 
Pistolet  
 *confituur of Nutella choco     
 *kaas of ham       
 *vleessalade, kipsla, kipcurry, preparé of eiersalade   
 *tonijn of krabsalade   
 *garnaal of gerookte zalm   
Supplement smos       
 
 
In een ontbijt zit een standaard thee of koffie. Bij diverse keuzes komt er een supplement bij.  

Pannenkoeken   (tussen 12u-16u) 
 Met bloemsuiker      
 Met siroop, confituur, bruine suiker    
 Met ijs en chocoladesaus     
 

Wafels    (tussen 12u-16u) 
 Met bloemsuiker      
 Met room       
 Met aardbeien/ vanille ijs/ room    



Lunch 

Curryrol            
Worstenbrood  
 * enkel            
 * dubbel           
Appelbol            
 
Verse dagsoep met brood         
  

Croques 
 * Uit het vuistje          
 * Tosti kaas met verse salade        1stuk   
            2stuks  
 * Monsieur           1stuk 
  Toast ham & kaas/ verse salade      2stuks 
 * Madame          1stuk 
  Toast ham & kaas/ verse salade/ spiegelei     2stuks 
 
 

Boeren boterham 
 * Klassiek       
  Boterham met Breydelham/ spiegelei       
 * Wouters 
  Boterham met gerookte zalm/ ajuin/ mierikswortelsaus    
 * Tonijntino 
  Tonijn/ augurken/ ajuin/ martinosaus/ kappertjes     
 

Toast  
*Kannibal 
 Toast preparé/ augurk/ ajuin/ martinosaus/ verse salade/ kappertjes  

 *Champignons 
  Room/ look/ peterselie/ ajuin       
 *Gerookt spek 
  Champignons/ room/ look/ peterselie/ ajuin     
 

   
          
 



Broodjes 
 *Kaas            
 *Hesp              
 *Kaas & hesp            
 *Eiersalade           
 *Kip curry            
 *Kip speciale         
 *Preparé            
 *Martino            
 *Tonijnsalade           
 *Krabsalade           
 *Garnaalsalade           
 *Gerookte zalm 
  Kruidenkaas/ ajuin        
 *Brie met honing 
  Rucola/ walnoten         
 *Gezond 
  Groentjes/mayo        
 *Broodje van de week         

*Broodje van de maand        
 

   Supplement Smos       
 

Warme broodjes 

 *Warme croissant met ham en kaas     
*Broodje kebab 

  Kip kebab/ sla/ komkommer/ koolsla/ looksaus      
 *Vlam van Stabroek 
  Kip/ vlammensaus/ tomaten/ cocktailsaus     
 *Mexicano 
  Met saus naar keuze        
  Met bickysaus/ mayo/ groenten/ augurk/ bickyuitjes     
 *Spek met ei          
 *Groenteburger 
  Koolsla/ geroosterde uitjes/ saus naar keuze    
 * Pistolet hamburger        
  Sla/ tomaat/ augurk/ geroosterde ui/ kaas/ saus    



 

Zoete verwennerij 

Coupe vanille     2 bollen,   3 bollen 
Coupe mokka     2 bollen,   3 bollen 
Coupe chocolade     2 bollen,   3 bollen 

Coupe stracciatella    2 bollen,   3 bollen 
Coupe aardbei (seizoen)   2 bollen,   3 bollen 

Coupe bresilienne    2 bollen,   3 bollen 

Coupe glacé     2 bollen,   3 bollen 

Coupe dame blanche    2 bollen,   3 bollen 

Coupe advocaat      2 bollen,   3 bollen 
Suikerarm ijs 
 Vanille of cappuccino   2 bollen,   3 bollen 
Supplement room     
 

Kinderijsje op hoorntje of potje  
 1 bol      1 bol,   2 bollen 
 topping        
 

      Gebak van de dag      
      Gebakje crème au beurre     
      Gebakje zwaantje       
      Gebakje javanais       
      Bokkepootje       
      Zoentje        
      Appelstrudel met ijs      
 

      Verwen pallet     
       3 soorten mini desserts      
      Dessert pallet voor 2 personen   
       Wandeling van verschillende soorten  
       desserten       
 

 


