Bieren

Uit de fles
Corsendonk Agnus (7,5%)

Van ‘t vat
Rafke PILS

4,50 €

Een pittig blond bier van hoge gisting, hergist
en gerijpt op fles tot een levendig parelend bier
met rijkelijk schuim.

25cl 3,00 €
33cl 3,90 €
50cl 5,20 €

Corsendonk Blond (6,5%) 4,20 €

Corsendonk Pater (7,5%)

4,50 €

Tempelier (6%)

4,20 €

Een zacht en donker roodbruin bier van hoge
gisting, op fles hergist en gerijpt tot een fris en
levendig bier met een fruitig boeket, een volle
smaak van mout en zachte afdronk.

Een goudblond abdijbier met een zachte en
ronde smaak en verfijnde afdronk. Lekker vers
van ‘t vat.

Een goudkoperkleurig, droog en zacht bier van
hoge gisting met hergisting op de fles. Door
de extra gisting op fles rijpt het bier verder
waardoor er natuurlijk CO2 gas gevormd wordt.

Deugniet (7,5%)

Blanche de Namur (4,8%)

3,00 €

Dubbel Kriek (8,7%)

4,20 €

25cl 3,10 €
33cl 4,20 €

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

Kriek Belgique (3,3%)

3,90 €

Dit rood klaar bier met compacte romige
schuim heeft een bouquet van gist en rood
fruit. Een goed gebalanceerde zachte smaak
met sterke accenten van rode vruchten. Laag
alcoholgehalte en minder caloriën.

Duvel (8,5%)
Cornet (8,5%)
888 (Tripel Eight) (8,8%)
Filou (8,5%)
Trappist Westmalle (7%)
**Grenadine

Tripel Westmalle (9,5%)
Brugse Tripel (8,7%)
Tête de mort RED (8,2%)
Tête de mort Tripel (8,1%)

Een verfrissend witbier, gebrouwen met
de fijnste ingrediënten in de Ardennen en
ongefilterd afgevuld.
Een fruitig bier van hoge densiteit. Het bier
heeft een karakteristieke bruin-purperen
kleur en prachtig lichtroze schuimkraag. De
toevoeging van gerijpte krieken geven dit bier
zijn volle licht-zoete smaak.

Gold Tripel (9,7%)

4,50 €

Tripel Gold is een pittig blond bier van hoge
gisting, eveneens op fles hergist tot een
levendig parelend bier met een kruidig boeket
en gehopte afdronk.

4,50 €
4,90 €
4,50 €
4,20 €
4,20 €
0,60 €

Alchoholvrij
Jupiler 0%
Maes Raedler

Warme dranken
Koffie

Al onze koffies zijn ook
in DECA te verkrijgen

Koffie / Koffie Deca
Americano (grote koffie)
Koffie Verkeerd
Cappuccino Italiano / met room
Latté Macchiato
Espresso
Dubbel Espresso

Thee
3,00 €
4,60 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,00 €
5,50 €

Koffie met iets extra
Baileys Koffie
Irish Koffie (Whisky)
Italiaanse Koffie (Amaretto)
Choco Italiano (Amaretto)
Choco Kisses (Baileys)

8,50 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €

Van de koe
Warme Chocomelk
Warme Chocomelk met Slagroom
Warme Melk
Iced Latté
**Extra slagroom

3,00 €
3,50 €
2,90 €
5,00 €
0,70 €

Speciallekes
Latte Caramel (Espresso, melk, melkschuim en caramelsiroop en slagroom)
Latte Hazelnoot (Espresso, melk, melkschuim en hazelnootsiroop en slagroom)
Latte Speculoos (Espresso, melk, melkschuim en speculoos-siroop en slagroom)
Latte Chocolade (Espresso, melk, melkschuim en chocoladesiroop en slagroom)
Choco Caramel (Warme choco, caramelsiroop en slagroom)
Choco Hazelnoot (Warme choco, hazelnootsiroop en slagroom)
Choco Speculoos (Warme chocomelk, speculoos-siroop en slagroom)
Choco Chocolade (Warme chocomelk, chocoladesiroop en slagroom)

3,00 €
3,00 €

4,50 €
4,50 €
4,20 €
4,50 €

Menukaart

Thee (Lipton) English Breakfast
3,00 €
Thee (Lipton)
3,00 €
(Melk, Rozenbottel, Fruit, Green, Munt,
Kamille-Linde)
Verse muntthee
5,00 €

4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €

Koude
dranken

Dorstlessers

Frisdranken
Plat water (Aquila 33cl)
Plat water groot (Aquila 75cl)
Bruiswater (Mattoni 33cl)
Bruiswater groot (Mattoni 75cl)
Piratenwater (gekoeld tapwater 1L)
+ Grenadine
Pepsi Cola
Pepsi MAX
Mirinda (gele limonade)
7 Up (witte limonade)
Lipton Ice Tea
Lipton Ice Tea Green / Peach
Lipton Ice Tea Zero (33cl)
Schweppes Tonic
Schweppes Agrum
Schweppes Mojito
Gini
Almdudler
Fristi
Chocomelk
Red Bull

2,60 €
6,00 €
2,60 €
6,00 €
6,00 €
0,60 €
2,60 €
2,60 €
2,60 €
2,60 €
2,60 €
2,60 €
3,00 €
2,60 €
2,60 €
2,60 €
2,60 €
2,60 €
2,70 €
2,70 €
3,50 €

Pomton (Looza pompelmoes + tonic)
Fruton (Looza appelsien + tonic)
Giniton (Gini + Tonic)
AgruFru (Looza Appelsien + Agrum)

5,30 €
5,30 €
5,20 €
5,30 €

Fruit-Vruchtensappen
Looza Appel, Appelsien, Appelkers
Looza Pompelmoes, ACE
Looza Tomatensap
Tönissteiner Citroen, Orange, Vruchten
Appelsap ROES
Twist en drink

2,70 €
2,70 €
2,70 €
2,70 €
3,00 €
2,60 €

Drank zonder gas.
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Eetkaart

Snoep en IJsjes
Chips, snoep en ijsjes verkrijgbaar
bij de snoepjestoog aan de inkom.
(Magnums, Cornettos, Soja-ijsjes, waterijsjes,
chips, Haribo-snoepjes, suikerspin, ...)

Suggesties

Croques

Croque uit het vuistje
Croque uit het vuistje VEGI
Croque garni (2st met slaatje)
Croque garni VEGI (2st met slaatje)
Croque garni Bolognaise (2st met slaatje)
Croque garni Vidé (2st met slaatje)

U kan de suggesties ook bekijken op:

Broodjes

Hotdog
Broodje choco of confituur
Broodje kaas of ham
Broodje kaas + ham
Broodje gezond
Broodje frikandel
Supplement smos
(sla, tomaat, ei, mayo)
Geserveerd

Dagsoep met brood

Salades

4,90 €
4,90 €
8,50 €
8,50 €
12,50 €
14,90 €

4,90 €
4,50 €
5,40 €
7,40 €
6,90 €
5,90 €

Gefrituurde snacks
Friet
Friet + Frikandel (curryworst)
Friet + 2 x Frikandel (curryworst)
Friet + Frikandel Halal
Friet + Frikandel Glutenvrij
Friet + Bitterballen
Friet + Kipnuggets
Friet + VEGI mini-loempia’s
*
Friet + Kaaskroketten (2 st)
Friet + Garnaalkroketten (2 st) *
Friet + Duo van kaas- en garnaalkroket *
Extra mayonaise of ketchup
* ook verkrijgbaar met brood.

De allergenenlijst
vindt u op:

Schoteltje kaas I mosterd
Schoteltje salami I mosterd
Schoteltje kaas/salami I mosterd
Nacho’s met een dipsaus
Calamares
Bitterballen (12 st) met saus
Kaasballetjes (12 st)
Mini-loempia’s met zoetzure saus (12 st)
Gemengde gefrituurde snacks met saus

7,50 €
7,90 €
14,40 €
7,90 €
8,50 €
9,20 €
9,50 €
10,50 €
14,90 €

Pannenkoeken (2 stuks)

Met suiker (wit of bruin)
Met bloemsuiker
Met confituur
Met Luikse siroop
Met Nutella choco

6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €

Aardappel- of wortelpuree 3,50 €
Appelmoes
2,50 €

Wijnen & Bubbels
glas 4,80 € / fles 24,00 €

BIO WITTE WIJN - Vega Vella Blanco (Sauvignon Blanc-Grenache) glas 5,90 € / fles 29,00 €
Volledig biologisch geteeld. Fris en krachtig in de mond,
met krachtige citrus- en minerale tonen.

5,90 €

Geserveerd
met frietjes of brood

Voor de
allerkleinsten

Voor de snoepers

HUISWIJN WIT - Spier (Chenin blanc)

2,50 €

Klassiekers

Hapje-Tapje

3,50 €
7,00 €
10,50 €
7,50 €
7,50 €
8,10 €
8,60 €
9,00 €
16,40 €
19,40 €
17,90 €
0,80 €

Geserveerd met aardappelgerecht naar keuze:
frietjes, aardappelpuree of wortelpuree.
KIDS Vidé
9,50 €
KIDS Chipolata
9,50 €
KIDS Visstick
9,50 €
KIDS Kip met appelmoes 9,50 €

Een milde wijn met een heerlijke frisse ondertoon.

Salade kip
Salade scampi
Salade thaise scampi
Ravottersalade (scampi, kip én carpaccio)

Om een vlotte service
te kunnen garanderen,
hanteren wij het principe
van 1 rekening per tafel.

Ravoertjeskaart

Mayonaise of ketchup
inbegrepen

20,90 €
20,90 €
21,90 €
24,90 €

Pasta

Kids spaghetti
Spaghetti bolognaise
Pasta pesto
Pasta pesto kip
Pasta pesto scampi
Supplement brood

Geserveerd met
bijgerecht naar keuze:brood
frietjes, aardappelpuree of

Vidé van kip, champignons en gehaktballetjes
Stoofvlees
Kip met appelmoes
Kip met pindasaus
Extra slaatje

17,90 €
17,90 €
17,90 €
17,90 €
2,50 €

HUISWIJN ZOET - Arnaud de Villeneuve (Muscat)

glas 4,80 € / fles 24,00 €

HUISWIJN ROSE - Spier (Pinotage)

glas 4,80 € / fles 24,00 €

Rood fruit afgewisseld met een subtiele hint
van citrus zorgen dat deze rose heerlijke fris is.

9,50 €
15,90 €
15,90 €
17,90 €
17,90 €
3,00 €

HUISWIJN ROOD - Spier (Pinotage-Shiraz)

glas 4,80 € / fles 24,00 €

Een diep donkerrood wijn met aroma’s van bramen en bessen een
beetje toasted en licht kruidig.

BIO RODE WIJN - Vega Vella Tinto (Tempranillo)

glas 5,90 € / fles 29,00 €

Volledig biologisch geteeld. Een sterke aanwezigheid van rood fruit,
gecompenseerd door een goede zuurgraad en frisheid. Ook aanwezig
zijn kruidige noten en een soepele, droge, goed afgeronde tannine.

Cava
Père Ventura Brute Primer

glas 6,40 € / fles 32,00 €

Een vrolijke, aangename cava die met zijn perfecte mix van fruitigheid,
frisheid en subtiel complexe aroma’s geschikt is voor elke drinkgelegenheid.

Hamburgers

Rundshamburger
16,50 €
Cheeseburger
17,50 €
Spekburger
17,50 €
Supplement kaas
1,00 €
KIDS hamburger met groenten (sla, tomaat) 6,90 €
KIDS cheeseburger met groenten (sla, tomaat) 7,90 €
KIDS spekburger met groenten (sla, tomaat) 7,90 €
Supplement frietjes
3,50 €
Supplement zoete aardappel frietjes
3,50 €

Communiefeest,
lentefeest,
verjaardag of doop?
Kom en bouw jouw feestje bij ons... vraag info aan de inkombalie of kijk op: www.rafenotje.be
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