
Ravo!ertjeskaart
HotdogHotdog   4,50 €4,50 €

Croque uit ‘t vuistjeCroque uit ‘t vuistje   4,90 €4,90 €

KIDS Spaghetti KIDS Spaghetti    7,90 €7,90 €

KIDS Vegi pasta met tomatengroentensausKIDS Vegi pasta met tomatengroentensaus      8,50 €8,50 €

KIDS Balletjes in tomatensaus met friet of puree KIDS Balletjes in tomatensaus met friet of puree    7,50 €7,50 €

KIDS Kipfilet en appelmoes met friet of pureeKIDS Kipfilet en appelmoes met friet of puree    8,50 €8,50 €

KIDS vidé met friet of pureeKIDS vidé met friet of puree    8,50 €8,50 €

KIDS worst met wortelstoemp KIDS worst met wortelstoemp    8,50 €8,50 €

KIDS Vissticks met spinaziepureeKIDS Vissticks met spinaziepuree    8,50 €8,50 €

KIDS Rundshamburger zonder groenten met frietKIDS Rundshamburger zonder groenten met friet    9,50 €9,50 €

KKids Rundshamburger met groenten en friet (sla+tomaat) ids Rundshamburger met groenten en friet (sla+tomaat)     9,90 €9,90 €

KIDS Rundshamburger zonder groentenKIDS Rundshamburger zonder groenten  6,50 €6,50 €

KIDS Rundshamburger met groenten (sla+tomaat) KIDS Rundshamburger met groenten (sla+tomaat)   6,90 €6,90 €

 op vrijdag na schooltijd 3,00 € korting op vrijdag na schooltijd 3,00 € korting (niet tijdens schoolvakanties)(niet tijdens schoolvakanties)

Kom en bouw jouw feestje 
bij ons... vraag info aan de 
inkombalie of kijk op 
www.rafenotje.be

Pannenkoeken
Pannenkoeken met suikerPannenkoeken met suiker   6,00 €6,00 €

Pannenkoeken met bloemsuikerPannenkoeken met bloemsuiker   6,00 €6,00 €

Pannenkoeken met confituurPannenkoeken met confituur   6,50 €6,50 €

Pannenkoeken met Luikse siroopPannenkoeken met Luikse siroop   6,50 €6,50 €

Pannenkoeken met Nutella chocoPannenkoeken met Nutella choco   6,50 €6,50 €

Pannenkoeken met Lotus speculoospastaPannenkoeken met Lotus speculoospasta   6,50 €6,50 €

* zie ook suggesties* zie ook suggesties

Ijsdesserts
Vers roomijsdessert vanille-aardbeiVers roomijsdessert vanille-aardbei   6,90 €6,90 €

Vers roomijsdessert vanille-chocoladeVers roomijsdessert vanille-chocolade   6,90 €6,90 €

Vers roomijsdessert vanille-mokkaVers roomijsdessert vanille-mokka   6,90 €6,90 €

* in samenwerking met ijswens* in samenwerking met ijswens
* ook stukijsjes verkrijgbaar bij de snoepjestoog* ook stukijsjes verkrijgbaar bij de snoepjestoog
(Magnums, Cornetto, SOJA-ijsje, waterijsjes, ...)(Magnums, Cornetto, SOJA-ijsje, waterijsjes, ...)

Voor de snoepers

Voor de allerkleinsten
Aardappelpuree, wortelstoemp of spinaziepureeAardappelpuree, wortelstoemp of spinaziepuree   3,00 €3,00 €

AppelmoesAppelmoes   2,50 €2,50 €

Binnenspeeltuin

www.rafenotje.be
Otterstraat 187 • 2300 Turnhout

014 49 11 22
info@rafenotje.be

 rafenotje

Binnenspeeltuin MenukaartMenukaart

Communie- 
of lentefeest, 

verjaardag 
of doop?

Huur bij ons je
springkasteel!

springkastelen

www.rafenotjespringen.be

rafenotje
raf.en.otje
www.rafenotje.be

Otterstraat 187, 2300 Turnhout
014 49 11 22
info@rafenotje.be
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Hapje-Tapje
Schoteltje Corsendonk kaas (150 gr)Schoteltje Corsendonk kaas (150 gr)   6,50 €6,50 €

Nacho cheeseNacho cheese    7,90 €7,90 €

Bitterballen (12 st)Bitterballen (12 st)    8,00 €8,00 €

Mini-loempia’s met zoetzure sausMini-loempia’s met zoetzure saus   8,50 €8,50 €

Schoteltje gefrituurde snacksSchoteltje gefrituurde snacks   11,90 €11,90 €

Ballenbad (12 st)Ballenbad (12 st)   12,90 €12,90 €

Kibbeling met huisgemaakte tartaarKibbeling met huisgemaakte tartaar   14,90 €14,90 €

Schoteltje “De Luxe” snacksSchoteltje “De Luxe” snacks   14,90 €14,90 €

KippenboutjesKippenboutjes   14,90 €14,90 €

ChipsChips   2,00 €2,00 €

Snoep en andere versnaperingen 
(verkrijgbaar aan de snoepjestoog).

Broodje kaasBroodje kaas   3,60 €3,60 €

Broodje hespBroodje hesp   3,60 €3,60 €

Broodje kaas en hespBroodje kaas en hesp   4,60 €4,60 €

Broodje choco of confituur of speculaaspastaBroodje choco of confituur of speculaaspasta   3,60 €3,60 €

Croques tot 16.00u
Croque uit ‘t vuistjeCroque uit ‘t vuistje   4,90 €4,90 €

Croque XXLCroque XXL   8,50 €8,50 €

     geserveerd met een slaatje     geserveerd met een slaatje

Salades
Salade kipSalade kip   17,80 €17,80 €

Salade kip met spekjesSalade kip met spekjes   18,80 €18,80 €

Salade geitenkaasSalade geitenkaas   20,90 €20,90 €

Salade geitenkaas met spekjesSalade geitenkaas met spekjes   21,90 €21,90 €

Salade scampi (8 st)Salade scampi (8 st)   20,90 €20,90 €

Salade scampi (8 st) met spekjesSalade scampi (8 st) met spekjes   21,90 €21,90 €

Pasta
Spaghetti bolognaiseSpaghetti bolognaise   11,90 €11,90 €

Tagliatelle scampiTagliatelle scampi   18,60 €18,60 €

     met      met currysaus / looksaus / tomatensaus currysaus / looksaus / tomatensaus 

Tagliatelle kipTagliatelle kip    17,60 €17,60 €

     met      met currysaus / looksaus / tomatensaus currysaus / looksaus / tomatensaus 

Glutenvrije pasta met tomatengroentensaus         Glutenvrije pasta met tomatengroentensaus           14,60 €14,60 €

Vegi pasta met tomatengroentensausVegi pasta met tomatengroentensaus   14,60 €14,60 €

Extra broodExtra brood   1,50 €1,50 €

Geserveerd met Geserveerd met 

brood of frietjesbrood of frietjes

Nina kaart
Soepen
Dagsoep         Dagsoep             5,90 €5,90 €

     Supplement kippenballetjes     Supplement kippenballetjes   0,80 €0,80 €

Voorgerechten*
KaaskrokettenKaaskroketten   11,90 €11,90 €

GroentenkrokettenGroentenkroketten   11,90 €11,90 €

Duo kaas- en groentenkrokettenDuo kaas- en groentenkroketten   11,90 €11,90 €

GarnaalkrokettenGarnaalkroketten   14,90 € 14,90 € 

Duo kaas- en garnaalkrokettenDuo kaas- en garnaalkroketten   13,40 €13,40 €

* deze gerechten zijn ook verkrijgbaar als hoofdgerecht :* deze gerechten zijn ook verkrijgbaar als hoofdgerecht :

    Supplement frietjes     Supplement frietjes    3,00 €3,00 €

    Supplement brood    Supplement brood   1,50 €1,50 €

Geserveerd metGeserveerd met

wit of bruin broodwit of bruin brood

Hamburgers
Rundshamburger Rundshamburger 
     met sla, tomaat, ajuin en augurken     met sla, tomaat, ajuin en augurken   16,10 €16,10 €

Cheeseburger Cheeseburger 
          met cheddar, sla, tomaat, ajuin en augurkenmet cheddar, sla, tomaat, ajuin en augurken   17,10 € 17,10 €

SpekburgerSpekburger
          met spek, sla, tomaat en ajuinmet spek, sla, tomaat en ajuin   17,10 €17,10 €

KipfiletburgerKipfiletburger
     curry-mangosaus, ijsbergsla, tomaat en ajuin     curry-mangosaus, ijsbergsla, tomaat en ajuin   17,10 €17,10 €

Brie - rundsburgerBrie - rundsburger
     brie, spek, rucola en ajuin     brie, spek, rucola en ajuin   18,10 €18,10 €

   Supplement frietjes    Supplement frietjes    3,00 €3,00 €

Klassiekers
Huisgemaakte vidé van kip, champignons Huisgemaakte vidé van kip, champignons 

     en gehaktballetjes     en gehaktballetjes   16,60 €16,60 €

Stoofvlees volgens ambachtelijke wijzeStoofvlees volgens ambachtelijke wijze   17,70 €17,70 €

Kipfilet (250g) met saus en een slaatjeKipfilet (250g) met saus en een slaatje   17,80 €17,80 €

Steak (250g) met saus en een slaatjeSteak (250g) met saus en een slaatje   24,50 €24,50 €

Sauzen

Geserveerd metGeserveerd met

frietjes of pureefrietjes of puree

Omdat wij met dagverse producten werken 
volgens marktaanbod kunnen kleine 
veranderingen in onze gerechten mogelijk zijn. 

Gefrituurde snacks
FrietFriet   3,00 €3,00 €

Friet + FrikandelFriet + Frikandel   6,50 €6,50 €

Friet + Frikandel HalalFriet + Frikandel Halal   6,90 €6,90 €

Friet + Frikandel Glutenvrij         Friet + Frikandel Glutenvrij            6,90 €6,90 €

Friet + BitterballenFriet + Bitterballen   7,10 €7,10 €

Friet + KipnuggetsFriet + Kipnuggets   8,10 €8,10 €

Friet + Vegetarische mini-loempia’s (zoetzure saus)Friet + Vegetarische mini-loempia’s (zoetzure saus)    11,50 €11,50 €

Extra mayonaise of ketchupExtra mayonaise of ketchup   0,60 €0,60 €

Mayonaise of ketchup Mayonaise of ketchup 

inbegrepeninbegrepen

Suggesties

Broodjes (Picolo) tot 16.00u

ELVIS

ElvisDirk Jack Lisa

M E

Nina CharlieRoos Sam

Even voorstellen

M

Keuze uit : pepersaus, champignonsaus of béarnaise, 
Keuze uit : pepersaus, champignonsaus of béarnaise, 

gebakken champignons en appelmoes.
gebakken champignons en appelmoes.

Sam

Nina

Lisa Dirk

We werken met dagverse producten, om de 
wachttijden te beperken, willen we vragen dat 
tafels vanaf 8 personen hun keuzes beperken 
tot 4 verschillende gerechten per gang.



Drankkaart
TanquerayTanqueray    10,00 €10,00 €

Hendrick’sHendrick’s    11,00 €11,00 €

Gin “Buss n°509”Gin “Buss n°509” - Raspberry - Grapefruit  - Raspberry - Grapefruit (Belgische gin)(Belgische gin)    11,00 €11,00 €

Filliers DryFilliers Dry    12,00 €12,00 €

MonkeyMonkey    12,00 €12,00 €

Gin MareGin Mare    12,00 €12,00 €

Malfy gin (citroen toets)Malfy gin (citroen toets)    12,00 €12,00 €

 Met keuze uit:Met keuze uit:

Schweppes Tonica Hibiscus   3,00 €,00 €
Deze tonic heeft een subtiele fleurige en fruitige smaak en een lichte roze tint die ons doet denk-Deze tonic heeft een subtiele fleurige en fruitige smaak en een lichte roze tint die ons doet denk-

en aan de kleur van de Hibiscus bloem.en aan de kleur van de Hibiscus bloem.

Schweppes Tonic Pink Pepper   3,00 €,00 €
Kenners wagen zich aan Roze Peper, een kruid dat heel nauwkeurig bestudeerd is om het wezen-Kenners wagen zich aan Roze Peper, een kruid dat heel nauwkeurig bestudeerd is om het wezen-

lijke van sterke alcoholische dranken te laten floreren en er een licht rebelse toets aan te geven.lijke van sterke alcoholische dranken te laten floreren en er een licht rebelse toets aan te geven.

Gordon’sGordon’s    7,50 €7,50 €

 Schweppes Tonic OriginalSchweppes Tonic Original   2,40 €0 €

Raf’s ginkaart

AmarettoAmaretto   4,00 €4,00 €

BaileysBaileys   4,00 €4,00 €

CognacCognac   5,20 €5,20 €

Grand MarnierGrand Marnier   5,20 €5,20 €

Jenever Jenever   2,30 €2,30 €

Martini WitMartini Wit   3,70 €3,70 €

Martini RoodMartini Rood   3,70 €3,70 €

CampariCampari   3,70 €3,70 €

Porto RoodPorto Rood   3,70 €3,70 €

Porto WitPorto Wit   3,70 € 3,70 €

WhiskyWhisky   4,40 €4,40 €

Smirnoff Wodka (wit)Smirnoff Wodka (wit)   4,00 €4,00 €

Ook verkrijgbaar in combinatie met frisdrank.Ook verkrijgbaar in combinatie met frisdrank.

Sterke dranken

rafenotje
raf.en.otje
www.rafenotje.be

Otterstraat 187, 2300 Turnhout
014 49 11 22
info@rafenotje.be

Drankkaart

Cava
Can Petit Brut Can Petit Brut   glas 5,20 € 5,20 €   fles 25,70 €fles 25,70 €

Herkomst: Cava, SpanjeHerkomst: Cava, Spanje
Druif: 55% Macabeo, 45% ParelladaDruif: 55% Macabeo, 45% Parellada
Een prachtige Cava met een levendige frisheid, gecombineerd Een prachtige Cava met een levendige frisheid, gecombineerd 
met een zachte pareling. Deze Cava heeft alsook verschillende met een zachte pareling. Deze Cava heeft alsook verschillende 
awards gekregen door zijn uitstekende kwaliteit.awards gekregen door zijn uitstekende kwaliteit.

Bubbels

Wijnen

Charlie

HUISWIJN WITHUISWIJN WIT - Kleine Kaap Chenin Blanc  - Kleine Kaap Chenin Blanc   glas 3,90 € 3,90 €   fles 21,40 €fles 21,40 €
Herkomst: West-Kaap, Zuid-Afrika - Herkomst: West-Kaap, Zuid-Afrika - Druif: 100% Chenin BlancDruif: 100% Chenin Blanc
Deze prachtige wijn van Imbuku heeft een fruitig aroma van steenfruit en een levendige frisheid.Deze prachtige wijn van Imbuku heeft een fruitig aroma van steenfruit en een levendige frisheid.

HUISWIJN WITHUISWIJN WIT -  - Terras d’Uva Vinho Regional Alentejo BrancoTerras d’Uva Vinho Regional Alentejo Branco    glas 3,90 € 3,90 €   fles 21,40 €fles 21,40 €
Herkomst: Alentejo, Portugal - Herkomst: Alentejo, Portugal - Druif: 40% Antano Vaz, 40% Verdelho, 20% Viognier Deze prachtige wijn Druif: 40% Antano Vaz, 40% Verdelho, 20% Viognier Deze prachtige wijn 
van Mingorra heeft een prachtig aroma van appel en wit fruit en heeft een prachtige frisse afdronk.van Mingorra heeft een prachtig aroma van appel en wit fruit en heeft een prachtige frisse afdronk.

HUISWIJN ROSÉHUISWIJN ROSÉ - Kleine Kaap Pinotage Rosé  - Kleine Kaap Pinotage Rosé   glas 3,90 € 3,90 €   fles 21,40 €fles 21,40 €
Herkomst: West-Kaap, Zuid-Afrika - Herkomst: West-Kaap, Zuid-Afrika - Druif: 100% PinotageDruif: 100% Pinotage
Deze zalmroze Rosé uit de West-Kaap heeft een vol karakter met een prachtige afdronk.Deze zalmroze Rosé uit de West-Kaap heeft een vol karakter met een prachtige afdronk.

HUISWIJN ROODHUISWIJN ROOD - Kleine Kaap Pinotage  - Kleine Kaap Pinotage   glas 3,90 € 3,90 €   fles 21,40 €fles 21,40 €
Herkomst: West-Kaap, Zuid-Afrika - Herkomst: West-Kaap, Zuid-Afrika - Druif:  100% PinotageDruif:  100% Pinotage
Deze wijn heeft een mooie tannine als ook frisse zuren en een evenwichtige afdronk.Deze wijn heeft een mooie tannine als ook frisse zuren en een evenwichtige afdronk.

HUISWIJN ZOETHUISWIJN ZOET - La Pelissiere Moelleux  - La Pelissiere Moelleux   glas 3,90 € 3,90 €   fles 21,40 €fles 21,40 €
Herkomst: Bergerac, Frankrijk - Herkomst: Bergerac, Frankrijk - Druif:  34% Muscadet, 33% Sauvignon, 33% SémillionDruif:  34% Muscadet, 33% Sauvignon, 33% Sémillion
Deze zoete wijn uit de Bergerac, heeft een mooi restsuiker gehalte die mooi in balans Deze zoete wijn uit de Bergerac, heeft een mooi restsuiker gehalte die mooi in balans 
staat met zijn frisse zuren.staat met zijn frisse zuren.

WIJN PER FLES WITWIJN PER FLES WIT - Hans Greyl Sauvignon Blanc  - Hans Greyl Sauvignon Blanc    fles 25,60 €fles 25,60 €
Herkomst: Marlborough, Nieuw-Zeeland - Herkomst: Marlborough, Nieuw-Zeeland - Druif: 100% Sauvignon BlancDruif: 100% Sauvignon Blanc
Deze Nieuw-Zeelandse Sauvignon Blanc heeft een prachtige fruitige neus, alsook zeer frisse zuren Deze Nieuw-Zeelandse Sauvignon Blanc heeft een prachtige fruitige neus, alsook zeer frisse zuren 
en een heel zachte afdronk.en een heel zachte afdronk.

WIJN PER FLES ROODWIJN PER FLES ROOD - Bocca Roble Tempranillo  - Bocca Roble Tempranillo    fles 28,40 €fles 28,40 €
Herkomst: Ribera Del Duero, Spanje - Herkomst: Ribera Del Duero, Spanje - Druif: 100% TempranilloDruif: 100% Tempranillo
Een mooie volle wijn met een middelmatige afdronk en een hint van vanille.Een mooie volle wijn met een middelmatige afdronk en een hint van vanille.

Porto Rosé Royal (Royal Oporto & Tonic) Porto Rosé Royal (Royal Oporto & Tonic)    glas 7,50 €7,50 €

Raf

Mocktails (alcoholvrij)

Americano Spritz (bitter-frisse smaak)Americano Spritz (bitter-frisse smaak)   6,50 €6,50 €

Bellini (perzik)Bellini (perzik)   6,50 €6,50 €

Hugo (vlierbloesem-citroen) Hugo (vlierbloesem-citroen)   6,50 €6,50 €

Hapje-Tapje
Schoteltje Corsendonk kaas (150 gr)Schoteltje Corsendonk kaas (150 gr)   6,50 €6,50 €

Nacho cheeseNacho cheese    7,90 €7,90 €

Bitterballen (12 st)Bitterballen (12 st)    8,00 €8,00 €

Mini-loempia’s met zoetzure sausMini-loempia’s met zoetzure saus   8,50 €8,50 €

Schoteltje gefrituurde snacks (18 st)Schoteltje gefrituurde snacks (18 st)   11,90 €11,90 €

Ballenbad (12 st)Ballenbad (12 st)   12,90 €12,90 €

Kibbeling met huisgemaakte tartaarKibbeling met huisgemaakte tartaar   14,90 €14,90 €

Schoteltje “De Luxe” snacks (25 st)Schoteltje “De Luxe” snacks (25 st)   14,90 €14,90 €

KippenboutjesKippenboutjes   14,90 €14,90 €

ChipsChips   2,00 €2,00 €

Snoep en andere versnaperingen 
(verkrijgbaar aan de snoepjestoog.

LISA

Lisa



OTJE

Zoetebekjes

Van ‘t vat 
RafkeRafke   2,50 €2,50 €

Rafke 33clRafke 33cl   3,40 €3,40 €

Rafke 50clRafke 50cl   4,50 €4,50 €

Sneeuwwitje / Mazout / Sneeuwwitje / Mazout / 

Spavela / TangoSpavela / Tango   2,50 €2,50 €

Corsendonk BlondCorsendonk Blond   3,90 €3,90 €
(6,5%)(6,5%)
Een goudblond abdijbier met een zachte Een goudblond abdijbier met een zachte 
en ronde smaak en verfijnde afdronk. en ronde smaak en verfijnde afdronk. 
Lekker vers van ‘t vat. Lekker vers van ‘t vat. 

Deugniet (7,5%) 25clDeugniet (7,5%) 25cl   3,00 €3,00 €

                                            33cl33cl   3,90 €3,90 €
Een goudkoperkleurig, droog en zacht Een goudkoperkleurig, droog en zacht 
bier van hoge gisting met hergisting op bier van hoge gisting met hergisting op 
de fles. Door de extra gisting op fles rijpt de fles. Door de extra gisting op fles rijpt 
het bier verder waardoor er natuurlijk het bier verder waardoor er natuurlijk 
CO2 gas gevormd wordt. Dit zorgt voor CO2 gas gevormd wordt. Dit zorgt voor 
een mooie pareling in het glas. een mooie pareling in het glas. 

Kriek Belgique (3,3%)Kriek Belgique (3,3%)   3,00 €3,00 €
Dit rood klaar bier met compacte romige Dit rood klaar bier met compacte romige 
schuim heeft een bouquet van gist en schuim heeft een bouquet van gist en 
rood fruit. Een goed gebalanceerde rood fruit. Een goed gebalanceerde 
zachte smaak met sterke accenten van zachte smaak met sterke accenten van 
rode vruchten. Laag alcoholgehalte en rode vruchten. Laag alcoholgehalte en 
minder caloriën. minder caloriën. 

Bieren

Dubbel Kriek (8,7%)Dubbel Kriek (8,7%)   4,20 €4,20 €
Dubbel Kriek is een fruitig bier van hoge Dubbel Kriek is een fruitig bier van hoge densi-densi-
teit. Het bier heeft een karakteristieke bruin-pur-teit. Het bier heeft een karakteristieke bruin-pur-
peren kleur en prachtig lichtroze schuimkraag. De peren kleur en prachtig lichtroze schuimkraag. De 
toevoeging van gerijpte krieken geven dit bier toevoeging van gerijpte krieken geven dit bier 
zijn volle licht-zoete smaak. zijn volle licht-zoete smaak. 

Rousse (8%)Rousse (8%)   4,10 €4,10 €
Een pittig amberkleurig bier van hoge gisting, Een pittig amberkleurig bier van hoge gisting, 
hergist en gerijpt op fles tot een levendig hergist en gerijpt op fles tot een levendig 
parelend bier met rijkelijk schuim. parelend bier met rijkelijk schuim. 

Tripel Gold (9,7%)Tripel Gold (9,7%)   4,50 €4,50 €
Tripel Gold is een pittig blond bier van hoge Tripel Gold is een pittig blond bier van hoge 
gisting, eveneens op fles hergist tot een gisting, eveneens op fles hergist tot een 
levendig parelend bier met een kruidig boeket levendig parelend bier met een kruidig boeket 
en gehopte afdronk. en gehopte afdronk. 

CRAFT BEERS

Frisdranken 
Plat water (Aquila 33cl)Plat water (Aquila 33cl)   2,30 €2,30 €

Plat water Plat water GROOTGROOT (Aquila 75cl) (Aquila 75cl)   5,50 €5,50 €

Bruiswater (Mattoni 33cl)Bruiswater (Mattoni 33cl)   2,30 €2,30 €

Bruiswater Bruiswater GROOTGROOT (Mattoni 75cl) (Mattoni 75cl)   5,50 €5,50 €

Pepsi ColaPepsi Cola   2,30 €2,30 €

Pepsi MAXPepsi MAX   2,30 €2,30 €

Mirinda (gele limonade)Mirinda (gele limonade)   2,30 €2,30 €

7 Up (witte limonade)7 Up (witte limonade)   2,30 €2,30 €

Ice TeaIce Tea   2,30 €2,30 €

Ice Tea Green / Peach Ice Tea Green / Peach    2,30 €2,30 €

Ice Tea Zero (33cl)Ice Tea Zero (33cl)   2,60 €2,60 €

Schweppes TonicSchweppes Tonic   2,40 €2,40 €

Schweppes AgrumSchweppes Agrum   2,40 €2,40 €

GiniGini   2,40 €2,40 €

AlmdudlerAlmdudler   2,40 €2,40 €

Fristi Fristi    2,40 €2,40 €

ChocomelkChocomelk     2,40 €2,40 €

Koude melk Koude melk    2,10 €2,10 €

Dorstlessers 
PomtonPomton   4,80 €4,80 €

Looza pompelmoes + tonicLooza pompelmoes + tonic

FrutonFruton   4,80 €4,80 €
Looza appelsien + tonicLooza appelsien + tonic

Fruit-
Vruchtensappen 
Looza Appel Looza Appel     2,40 €2,40 €

Looza Appelsien Looza Appelsien    2,40 €2,40 €

Looza Appelkers Looza Appelkers    2,40 €2,40 €

Looza Pompelmoes Looza Pompelmoes    2,40 €2,40 €

Looza ACE Looza ACE    2,40 €2,40 €

Looza Tomatensap Looza Tomatensap    2,40 €2,40 €

Tönissteiner CitroenTönissteiner Citroen   2,40 €2,40 €

Tönissteiner OrangeTönissteiner Orange   2,40 €2,40 €

Tönissteiner Vruchten Tönissteiner Vruchten    2,40 €2,40 €

Twist en drink Twist en drink     2,40 €2,40 €

Spa CitroenSpa Citroen   2,40 €2,40 €

Spa Lemon-CactusSpa Lemon-Cactus   2,40 €2,40 €

Puur appelsap (ROES) Puur appelsap (ROES)    2,60 €2,60 €

Koude dranken

Suggesties

Om een vlotte service te kunnen garanderen, vragen we u 
om niet apart af te rekenen, maar 1 rekening per tafel te vragen.

Jack

Uit de fles 
Corsendonk AgnusCorsendonk Agnus   4,50 €4,50 €
(7,5%)(7,5%)
Een pittig blond bier van hoge Een pittig blond bier van hoge 
gisting, hergist en gerijpt op fles gisting, hergist en gerijpt op fles 
tot een levendig parelend bier met tot een levendig parelend bier met 
rijkelijk schuim. rijkelijk schuim. 

Corsendonk Pater Corsendonk Pater   4,50 €4,50 €
(6,5%)(6,5%)
Een zacht en donker roodbruin bier Een zacht en donker roodbruin bier 
van hoge gisting, op fles hergist en van hoge gisting, op fles hergist en 
gerijpt tot een fris en levendig bier gerijpt tot een fris en levendig bier 
met een fruitig boeket, een volle met een fruitig boeket, een volle 
smaak van mout en zachte afdronk. smaak van mout en zachte afdronk. 

Tempelier (6%)Tempelier (6%)   4,10 €4,10 €
Een goudkoperkleurig, droog en Een goudkoperkleurig, droog en 
zacht bier van hoge gisting met zacht bier van hoge gisting met 
hergisting op de fles. Door de extra hergisting op de fles. Door de extra 
gisting op fles rijpt het bier verder gisting op fles rijpt het bier verder 
waardoor er natuurlijk CO2 gas waardoor er natuurlijk CO2 gas 
gevormd wordt. gevormd wordt. 

Blanche de NamurBlanche de Namur   2,80 €2,80 €
(4,8%)(4,8%)
Een verfrissend witbier, gebrouwen Een verfrissend witbier, gebrouwen 
met de fijnste ingrediënten in de met de fijnste ingrediënten in de 
Ardennen en ongefilterd afgevuld.Ardennen en ongefilterd afgevuld.

DuvelDuvel   4,50 €4,50 €

Cornet (8,5%)Cornet (8,5%)   4,90 €4,90 €
Cornet is een oaked, zwaar blond Belgisch bier. Cornet is een oaked, zwaar blond Belgisch bier. 
Het bier krijgt z’n subtiele vanilletoets dankzij de Het bier krijgt z’n subtiele vanilletoets dankzij de 
eikenhouten snippers die tijdens het brouwen eikenhouten snippers die tijdens het brouwen 
worden toegevoegd. worden toegevoegd. 

Filou (8,5%)Filou (8,5%)   3,90 €3,90 €

Kasteelbier Rouge (8%)Kasteelbier Rouge (8%)   3,90 €3,90 €

Kasteelbier Tripel (11%)Kasteelbier Tripel (11%)   4,20 €4,20 €

Trappist WestmalleTrappist Westmalle   4,20 €4,20 €

Trippel WestmalleTrippel Westmalle   4,50 €4,50 €

Brugse Tripel (8,7%)Brugse Tripel (8,7%)   4,50 €4,50 €

PalmPalm   3,00 €3,00 €

Maes RadlerMaes Radler   2,80 € 2,80 € 

Alchoholvrij
Jupiler 0%Jupiler 0%   2,50 €2,50 €

Latte CaramelLatte Caramel   4,50 €4,50 €
     Espresso, melk, melkschuim en caramelsiroop en slagroom.     Espresso, melk, melkschuim en caramelsiroop en slagroom.

Latte HazelnootLatte Hazelnoot   4,50 €4,50 €
     Espresso, melk, melkschuim en hazelnootsiroop en slagroom     Espresso, melk, melkschuim en hazelnootsiroop en slagroom

Latte SpeculoosLatte Speculoos   4,50 €4,50 €
     Espresso, melk, melkschuim en speculoos-siroop en slagroom     Espresso, melk, melkschuim en speculoos-siroop en slagroom

Latte ChocoladeLatte Chocolade   4,50 €4,50 €
     Espresso, melk, melkschuim en chocoladesiroop en slagroom     Espresso, melk, melkschuim en chocoladesiroop en slagroom

Choco CaramelChoco Caramel   4,00 €4,00 €
     Warme choco, caramelsiroop en slagroom     Warme choco, caramelsiroop en slagroom

Choco HazelnootChoco Hazelnoot   4,00 €4,00 €
     Warme choco, hazelnootsiroop en slagroom     Warme choco, hazelnootsiroop en slagroom

Choco SpeculoosChoco Speculoos   4,00 €4,00 €
     Warme chocomelk, speculoos-siroop en slagroom     Warme chocomelk, speculoos-siroop en slagroom

Choco ChocoladeChoco Chocolade   4,00 €4,00 €
     Warme chocomelk, chocoladesiroop en slagroom     Warme chocomelk, chocoladesiroop en slagroom

OTJE

Otje

Koffie 
KoffieKoffie   2,50 €2,50 €

Koffie DecaKoffie Deca   2,50 €2,50 €

Americano (grote koffie)Americano (grote koffie)   4,30 €4,30 €

Koffie VerkeerdKoffie Verkeerd   3,20 €3,20 €

Cappuccino ItalianoCappuccino Italiano   3,20 €3,20 €

Cappuccino met roomCappuccino met room   3,20 €3,20 €

Latté MacchiatoLatté Macchiato   3,20 €3,20 €

EspressoEspresso   2,70 €2,70 €

Dubbel EspressoDubbel Espresso   5,10 €5,10 €

Koffie met iets extra
Baileys KoffieBaileys Koffie   6,50 €6,50 €

Irish Koffie (Whisky)Irish Koffie (Whisky)   6,50 €6,50 €

Italiaanse Koffie (Amaretto)Italiaanse Koffie (Amaretto)   6,50 €6,50 €

Parijse Koffie (Grand Marnier)Parijse Koffie (Grand Marnier)   6,50 €6,50 €

French Koffie (Cognac)French Koffie (Cognac)   6,50 €6,50 €

Hasseltse Koffie (Jenever)Hasseltse Koffie (Jenever)   6,50 €6,50 €

Choco Italiano (Amaretto)Choco Italiano (Amaretto)   6,50 €6,50 €

Choco Kisses (Baileys)Choco Kisses (Baileys)   6,50 €6,50 €

Extra slagroomExtra slagroom   1,20 €1,20 €

Warme dranken
Al onze koffies zijn ook Al onze koffies zijn ook 

in DECA te verkrijgenin DECA te verkrijgen Thee
TheeThee   2,50 €2,50 €

Melk, Rozenbottel, Rooibos, Fruit, Green, Munt,Melk, Rozenbottel, Rooibos, Fruit, Green, Munt,

Kamille (met honing), Linde, English BreakfastKamille (met honing), Linde, English Breakfast

100% biologische thee  
(geen kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen)(geen kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen)

Earl GreyEarl Grey   3,20 €3,20 €

Pure LemonPure Lemon   3,20 €3,20 €

Verse munttheeVerse muntthee   3,70 €3,70 €

OxoOxo   2,70 €2,70 €

Van de koe
Warme ChocomelkWarme Chocomelk   2,50 €2,50 €

Warme Chocomelk met SlagroomWarme Chocomelk met Slagroom   3,20 €3,20 €

Warme MelkWarme Melk   2,50 €2,50 €

Iced LattéIced Latté   4,90 € 4,90 € 


