
 

to go menu 
warme dranken 
ook verkrijgbaar met sojamelk (+0,30) 
of havermelk (+0,50) 
 

 bieren  wijn  

      
koffie 2,75 
espresso 2,75 
dubbele espresso 3,50 
cappuccino 3,00 
koffie verkeerd 3,25 
thee 2,75 
sinaasappel-gemberthee 3,50 
muntthee 3,50 
warme chocolademelk 
met slagroom (+0,50) 

3,50 

 
 
 
frisdranken / sappen 
 
  
coca cola 
original, light, zero 

2,95 

fanta 
orange, cassis 

2,95 

sprite  2,95 
finley 
tonic, bitter lemon, ginger ale 

2,95 

fuze tea 
sparkling black tea, green tea 

2,95 

fristi 2,95 
chocomel 2,95 
bruisend water        2,75  
water 2,95 
cool bear limonade 
suikervrij 

2,50 

appelsap 3,50 
perensap 3,50 
verse jus d’orange 2,50 
 
 
brood 
 
   
kadetje oude kaas 
tomaat, komkommer, ei 

 

 

3,50 

kadetje beenham 
tomaat, komkommer, ei 

 

 

3,50 

pistolet tonijnsalade 
komkommer, 
gedroogde tomaat  

 

4,95 
 
 

pistolet hummus 
komkommer, 
gedroogde tomaat  

4,95 

 

 heineken 5,0%                      
frisse premium pilsener. 
gebrouwen naar traditioneel 
recept 
 

3,25/5,95 
 

brand weizen 5,0% 
een smaakvol bier door 
Saazenhop, mineraalwater 
en tarwe. fris met een 
zachte afdronk  
 

4,50/5,95 

affligem fris blond 4,6% 
een helder blond bier met 
een volle smaak en een 
zachte fruitigheid, 
gecombineerd met een 
lichte hint van citrus 
 

4,50/5,95 

oedipus thai thai 8,0% 
een pittige tripel met tonen 
van citrus, fris door de 
citroengras en bijzonder 
door de chilipeper 
 

4,50/6,50 

penose blonde mien 6,0% 
fris blond bier met fruitig 
sinaasappelaroma 
 

4,50 

penose haring arie 6,5%  
volle ipa met een frisse, bittere 
grapefruit smaak 
 

4,50 

heineken 0,0%  
een alcoholvrij bier met een 
verfrissende en fruitige smaak 
en een moutige body 

3,00 

 
 
snacks 
 
   
naturel/paprika chips 
 

 1,00 

zoete/zoute popcorn 
 

 1,00 

zakje snoep 
 

 1,95 

diverse soorten ijs 
 

1,95/2,95 

broodje worst 
ketchup 

 4,50 

krentenbol 
met boter (+0,75) 

 1,75 

 
 

 witte wijn  4,50/23,50 
romeo                                      
verdejo | Spanje   
heerlijke frisdroge en fruitige wijn met 
frisse smaken van citroen, nectarine en 
perzik 
 

 

rode wijn 4,50/23,50 
villa pozzi                                 
nero d’avola | Italië  
een sappige, volle en soepele Zuid-
Italiaan boordevol rijp donker fruit en 
een hintje kruidigheid 
 

 

rosé 4,50/23,50 
soek die geluk                         
shiraz| Zuid-Afika    
heerlijke sappige en fruitige rosé die bol 
staat van de frisse rood-fruitsmaken 
zoals aardbeien, kersen en frambozen 

 

 
 
gebak 
 
   
appelcake 
 

 
 

2,75 

peer-amandel 
gebak 
 

 
 

2,75 

red velvet  
limoen crème 
 

 
 

2,75 

blondie  
pecannoten, karamel 
 

 
 

2,75 

cheesecake oreo 
 

 
 

2,75 

vanille muffin  
 

2,75 
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