
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
1 Rekening per tafel, Bankcontact vanaf 20€ 
Geen Creditcard, Visa of MasterCard 

  

Openingsuren keuken 
Maandag Gesloten 
Dinsdag Gesloten 
Woensdag  11u30 – 20u00 
Donderdag 11u30 – 20u00 
Vrijdag 11u30 – 21u00 
Zaterdag 11u30 – 21u00 
Zondag 11u30 – 20u00 

Mits reservatie kunnen deze 
wijzigen 



Knabbel voor bij den babbel   

 

Tapas warm 
Kipsateetjes met chilisaus  7,00€ 
Kippenboutjes gegrild  7,00€ 
Calamares a la romana met verse tartaar  7,00€ 
Scampi fritti met verse tartaar  7,00€ 
Mini frikandellen  7,00€ 
Bitterballen (25% rundsvlees)  7,00€ 
Groenten bitterballen (veganistisch)  7,00€ 
Mini loempia (vegetarisch) 7,00€ 
Warm gemengd (24stuks) 15,00€ 
 

Tapas koud 
Gemarineerde ansjovis 4,00€ 
Gemarineerde olijven 4,00€ 
Rauwe ham 5,00€ 
Zongedroogde tomaatjes   4,00€ 
Kaas en salami  7,00€ 
Nacho’s (mango relish, salsa, quacamola, hemp saus, pulled pork 
 en kaas, kan ook vegan genomen worden) 12,50€ 
Tapasplank koud  15,00€ 
 

Bagel met smeersels (2 bagels)   6,00€ 
Tapasplank ‘den bosduin’ (warme en koude tapas gemengd) 25,00€ 
  



Voorgerechten  
Tomatensoep of seizoensoep   6,00€  
Artisanale kaaskroketjes   13,00€  
Artisanale kaas- en garnaalkroketjes   14,00€  
Artisanale garnaalkroketjes   15,00€ 
Groentenkroketjes (vegan)  13,00€   
Kikkerbillen in lookboter  14,00€  
Escargots met kruidenboter  14,00€  
Scampi lookboter of curryroom  14,00€  
Gegratineerde mosselen  14,00€  
Vers gesneden rundercarpaccio 14,00€  
Trio van bietencarpaccio (vegan)  14,00€  
Bagels met smeersels 2st   6,00€  
 
Door de diversiteit van onze kaart kunnen voor-, lunch- of hoofdgerechten 

niet samen geserveerd worden, 

Maaltijdsalades  
Salade warme kipfilet en verse ananas  19,00€  
Salade scampi en gerookte zalm  19,90€  
Salade geitenkaas met honing en spek  18,00€  
Salade robespierre (saignant steak 150g, ruccola, parmezaan) 22,00€  

Vegetarisch/veganistische hoofdgerechten  
Pasta pesto (kan vegan, lactose- en glutenvrij + 2.00€)  18,00€  
Vegetarische lasagne (met brood)  16,00€  
Veganistische chilli (met brood)  16,00€  
Veganistische videe*  19,90€ 
Veganistische spaghetti  16,00€ 
Gevulde courgette (ricotta, basilicum, paprika en puree)  18,00€ 
Veganistische zoetzure stovernij*  19,90€ 
*Met frietjes, kroketjes of brood 



Hoofdgerechten vlees  
Met frietjes, kroketjes of brood tenzij anders vermeld.  
Puree, pasta of aardappel in de schil   +1,00€  
 
Videe  19.90€  
Stoofvlees van traaggegaarde varkenswangetjes   20,90€  
Ribbetjes met honingmosterd of pikante BBQ-saus  19,90€  
Supplement verse ananas of gegrilde mais   +1,50€  
Gevuld varkenshaasje  21,90€  
Lady steak (200g) *  21,90€  
Gentlemen steak (300g)*  24,90€  
Mix grill (rib, burger, steak)*  24,90€  
*peperroom, champignonroom of bearnaise 

Hoofdgerechten vis  
Scampi lookboter of curryroom  22,90€  
Zeebaarsfilet met risotto en vermoutsaus  19,90€  
Vispannetje met juliennegroenten  20,90€  
Gevulde dorade uit de hele met provencaalse saus  21,90€  

Pasta  
Spaghetti bolognese  16,00€  
Pasta scampi  22,90€  
Pasta carbonara  17,00€  

Burgers  
Deze worden standaard geserveerd met frieten. 
Texas: angusburger, sla, tomaat, ui, kaas, spek, augurk 18,00€ 
Fishy: pladijsburger, sla, tartaar, augurk, komkommer  18,00€ 
Pulled pork: BBQ pulled pork, sla, tomaat, ui, augurk  18,00€ 
Kentucky: gegrilde kip, gebakken ui, augurk, sla, tomaat, mango  18,00€ 
Vegan: vegan burger, sla, tomaat, augurk, gebakken ui  18,00€ 



Kinderkaart  
Voorgerechten  
Kaaskroket  7,00€  
Groentenkroket (vegan)  7,00€  
Garnaalkroket  8,00€  
tomatensoepje met balletjes  3,50€  

Hoofdgerechten  
Standaard met frietjes en appelmoes geserveerd. 
  
Curryworst, vissticks of kippets  7,50€  
Extra curryworst, kippets of vissticks  3,00€  
Kinderspaghetti  10,00€  
Prinsessenhapje (videe)  12,00€  
Ribbetjes  12,00€  
Kidsburger 12,00€  
Kinder steak (100g)  13,00€  
Mayonaise, ketchup, zoetzuur, mosterd of tartaar  +0,50€ 
Pepersaus  +2,00€   
Extra appelmoes  +1,50€  
slaatje  +1,00€  
 

Dessert  
Kinderijs 
1 bolletje ijs met snoepjes, discobollen en room  4,50€ 
(Vanille, chocolade, aardbei of mokka) 
2 bolletjes ijs met snoepjes, discobollen en room  5,50€ 
(Vanille, chocolade, aardbei of mokka) 
 
Vraag de aparte ijskaart voor handijsjes  

 



Croque (tot 16u00) 
Croque uit het vuistje  6,00€  
Croque meneer  7,50€  
Croque madame  9,00€  
Croque verse ananas  9,50€  
Croque Bolognaise  11,50€  

Bagels/ wraps (tot 16u00) 
Keuze uit: wit, multigranen, speciaal(zaden, geroosterd sjalotten) of wrap 
 

Something fishy: zalm, komkommer, sla, rode ui, tartaar   12,00€ 
‘T geitje: geitenkaas, honing, spek, sla   9,50€ 
Carpaccio: rundercarpaccio, ruccola, zongedroogde tomaten, 
pijnboompitten, balsamicodressing 13,00€ 

Vegan: hummus(basilicum), tomaat, ruccola, kruiden  9,00€ 
Breakfast: gebakken ei, spek, tomaat  9,00€ 
BTL with feathers: gegrilde kip, spek, tomaat, sla   11,00€ 

Namiddagsnack (van 13u00 tot 16u00) 
Pannenkoek met suiker of siroop 5,00€  
Pannenkoek met nutella of confituur 6,50€  
Pannenkoek mikado (ijs en warme chocoladesaus) 7,50€  
Wafel of appelstrudel  3,80€  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ijscoupes 
1 bol, 2 bollen of 3 bollen 2,50€/4,00€/5,00€ 
Keuze uit vanille, aardbei, chocolade en mokka 
Keuze uit lactosevrij, suikervrij of vegan (vanille) +1,00€ 
 
Supplement :  
Advocaat  2,50€ 
Warme Callebaut chocolade saus   1,50€ 
Brésilienne (nootjes met karamelsaus)  1,50€ 
Warme krieken   2,50€ 
Verse aardbeien (seizoen) of verse ananas  3,00€ 
Slagroom  1,20€ 

Desserten 
Milkshake aardbei, vanille, mokka en chocolade  6,00€ 
Moulleux au chocolat met ijs en slagroom  8,50€ 
Appelstudel met ijs en slagroom  6,50€ 
Verse chocolademousse  7,50€ 
Duo sorbet met slagroom   7,00€ 
Sabayon van cava   10,00€ 
Vegan apeltaartje met caramel en een bol ijs  8,50€ 
Verse vegan crème brûlèe  8,50€ 
Verse crème brûlèe 8,50€ 
  



Aspergemenu  45 euro 

Starter 
Bagel met smeersels (halve bagel per persoon)    

Voorgerechten 
Aspergesoep met stukken en ham, zalm of vegan 10,00€ 
Asperges op Vlaamse wijze  13,00€ 
Asperges met rauwe ham 14,00€ 
Asperges met gerookte zalm 15,00€ 
 

Hoofdgerechten 
Asperges op Vlaamse wijze  25,00€ 
Asperges met een lamskroon en rode wijnsaus  28,00€ 
Asperges met lottefilet en vermoutsaus 27,00€ 
Asperges met geclarifeerde boter en vegan kip 28,00€ 

Desserten 
Verse (vegan) crème brûlèe  8,50€ 
Verse chocolademousse  7,50€ 
Koffie met likeurtje 7,50€ 
 

Suggestie wijn  
Droge witte wijn Passofino uit Italië  
Pecorino druif, fris, licht fruitig met een klein zuurtje. 
Glas  5,00€ 
Kwartje 0,25l 9,50€ 
Karaf 0,5l 18,00€ 
Fles 25,00€ 
 


