
burgers
Rundsburger   € 16,50

Cheeseburger   € 17,50

Steakburger (met dunne reepjes steak) € 21,90

Italiaanse burger   AANRADER  € 17,50

Spekburger  € 17,50 

 Supplement kaas  € 1,00

Hamburger VEGI (RAW NoBeef Burger)  € 17,50

Cheeseburger VEGI (RAW NoBeef Burger)   € 18,50

 Supplement frietjes     € 3,50

gefrituurde snacks
(saus niet inbegrepen)

Friet   € 3,50

Friet + Frikandel (curryworst)   € 7,00

Friet + 2 x Frikandel (curryworst)   € 10,50

Friet + Frikandel Halal   € 7,50

Friet + 2 x Frikandel Halal   € 11,50

Friet + Frikandel Glutenvrij  € 7,50

Friet + Bitterballen   € 8,10

Friet + Kipnuggets   € 8,60

Friet + mini-loempia’s   € 9,00

Friet + Kaaskroket (1 st)*  € 9,90

Friet + Kaaskroketten (2 st)*  € 16,40

Friet + Garnaalkroket (1 st)*  € 11,50

Friet + Garnaalkroketten (2 st)*  € 19,40

Friet + Duo van kaas- en garnaalkroket*  € 17,90

 Mayonaise of ketchup   € 0,80
* ook verkrijgbaar met brood.

EDITIE 
MAART- 
APRIL
MEI

VAN IJSBAAN TOT 
BINNENSPEELTUIN
Het verhaal van Raf & Otje start in 2016 wanneer een 
ijsbaan plaatsmaakt voor de grootste binnenspeeltuin 
in de Kempen. Raf & Otje is geboren. Wist je dat de 
naam een ludieke zinspeling is op ‘ravotten’ en de Ot-
terstraat, waar de binnenspeeltuin is gelegen?

Raf & Otje is er voor elke leeftijd: twee peuterzones, 
een ballenbad, heel wat glijbanen, springkastelen en 
klimtoestellen en natuurlijk de vulkaan! En wil je Raf 
& Otje graag ook thuis? Heel wat leuke gadgets zijn 
ondertussen te koop in de webshop. Het bedrijfsleven 

heeft Raf & Otje gevonden voor personeelsfeesten. En 
ook scholen maken met kinderen uitstapjes naar de 
binnenspeeltuin.

LEKKER ETEN 
EN DRINKEN
Wist je dat Raf & Otje ook heerlijk kunnen koken? We 
leggen de klemtoon op niet-gefrituurde gerechten 
zoals verse pasta’s. Op onze grill bakken we verse 
hamburgers en uiteraard zijn er de klassiekers zoals 
steak, vidé en stoofvlees. We hebben ook enkele vege-
tarische gerechten in deze menukrant. 

En wil je ’s zondags eens uitgebreid komen ontbijten en 
daarna spelen? Ook dat kan. 
Meer info op www.rafenotje.be/evenementen

BEN JE EXTRA
AVONTUURLIJK?
Kom je in De Garage uitleven bij een spel lasergamen of 
gellyball. Kijk op www.degarage-turnhout.com

Ontdek snel heel wat lekkers in deze menukrant. 
Smakelijk!

KOUDE DRANKEN

frisdranken 
Plat water (Spa) € 2,70

Bruiswater (Spa bruis)  € 2,70

Plat water groot (Aquila 75cl)  € 6,50   

Bruiswater groot (Mattoni 75cl)  € 6,50

Piratenwater (gekoeld tapwater 1L)  € 6,50

 + Grenadine  € 0,60

Pepsi Cola  € 2,70

Pepsi MAX  € 2,70

Mirinda (gele limonade)  € 2,70

7 Up (witte limonade)  € 2,70

Lipton Ice Tea  € 2,70

Lipton Ice Tea Green / Peach  € 2,70

Lipton Ice Tea Zero  € 2,70

Schweppes Tonic/Agrum/Mojito  € 2,70

Oasis  € 2,70

Gini  € 2,70

Almdudler  € 2,70

Fristi  € 2,80

Chocomelk € 2,80

Nalu € 3,50

Red Bull  € 4,00
DRANKJE ZONDER GAS

dorstlessers 
Pomton (Looza pompelmoes + tonic)  € 5,50  

Fruton (Looza appelsien + tonic)  € 5,50 

Giniton (Gini + Tonic)   € 5,40

AgruFru (Looza Appelsien + Agrum)  € 5,50

VITHIT 
(mango/apple/berry) 0,5l € 5,70

pannenkoeken 
(2 stuks)  

Met suiker (wit of bruin)   € 7,50

Met bloemsuiker   € 7,50

Met confi tuur   € 7,50

Met Luikse siroop   € 7,50

Met Nutella choco  € 7,50

voor de 
allerkleinsten
Aardappel- 
of wortelpuree    € 4,00

Appelmoes    € 2,50
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BRASSERIE BELEVINGSBAR BINNENSPEELTUIN

VOOR ALGEMENE OPENINGSUREN 
KIJK OP RAFENOTJE.BE & DEGARAGE-TURNHOUT.COM

fruit-vruchtensappen
Looza Appel, Appelsien, Appelkers  € 2,80

Looza Pompelmoes, ACE  € 2,80

Looza Tomatensap  € 2,80

Tönissteiner Citroen, Orange, Vruchten  € 2,80 

Appelsap ROES  € 3,10

Twist and Drink  € 2,80

Appelsap ROES  € 3,10

Twist and Drink  € 2,80

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

SNOEP 
EN IJSJES
Chips, snoep en ijsjes verkrijgbaar in de 
snoepwinkel. (Magnums, Cornettos, Soja-ijsjes, 
waterijsjes, chips, Haribo-snoepjes, Lutti-snoepjes, 
suikerspin, lolly’s en nog veel meer...)

EETKAART

croques (saus niet inbegrepen)

Croque uit het vuistje  € 4,90

Croque uit het vuistje VEGI  € 4,90

Croque garni (2st met slaatje)  € 10,50

Croque garni VEGI (2st met slaatje)  € 10,50

Croque Italiaans VEGI 
(2st met slaatje)  € 12,50
(mozzarella/tomaat/pesto) AANRADER

Croque garni Bolognaise 
(2st met slaatje)  € 14,90

Croque garni Vidé (2st met slaatje)  € 15,90

broodjes
Hotdog  € 4,90

Broodje choco of confi tuur  € 4,50

Broodje kaas of ham  € 5,40

Broodje kaas + ham  € 7,40

Broodje gezond  € 6,90

Broodje frikandel  € 5,90

 Supplement smos  € 2,50
 (sla, tomaat, ei, mayo)

soep
Dagsoep € 5,90
geserveerd met brood

Tomatensoep € 5,90
geserveerd met brood

Royco Minute Soup  € 3,50
(tomaat, erwten Saint Germain, 
kip, curry, prei)

salades 
Salade kip  € 20,90

Salade scampi  € 22,90
geserveerd met frietjes of brood

klassiekers
Balletjes in tomatensaus  € 15,90

Vidé van kip   € 17,90

Stoofvlees 
op ambachtelijke wijze € 18,90 

Kip met appelmoes   € 17,90

Kip met pindasaus  € 17,90

Ribbekes  € 19,90

Steak Natuur   € 20,90

Steak Béarnaise / 
Champignonroom / Pepersaus € 23,90

 Extra slaatje  € 2,50

geserveerd met frietjes of brood

aardappelkroketten, puree, wortelpuree + € 0,50 

HAPJE-TAPJE
Schoteltje kaas   € 7,50

Schoteltje salami   € 7,90

Schoteltje kaas/salami   € 14,40

Nacho’s met een dipsaus  € 9,50

Calamares  € 8,50

Bitterballen (12st)  € 9,20 

Kaasballetjes  (12st)  € 9,50

Mini-loempia’s 
met zoetzure saus  € 10,50

Gemengde gefrituurde snacks 
met saus  € 15,90

Foccaccia pizza twist   € 16,90
KEUZE VAN DE CHEF

Ontdek onze 
suggesties!

RAVOTTERTJESKAART 
Geserveerd met aardappelgerecht naar keuze: 
frietjes, aardappelpuree of wortelpuree.

KIDS balletjes in tomatensaus  € 10,50

KIDS Vidé  € 10,50

KIDS Chipolata   € 10,50

KIDS Visstick  € 10,50

KIDS Kip met appelmoes  € 10,50

KIDS Spaghetti bolognaise € 10,50

KIDS VEGI Spaghetti
(tomaten-groentensaus) € 10,50

KIDS Steak Natuur  € 11,50

KIDS burger 
met groenten (sla, tomaat)  € 10,40  

KIDS cheeseburger 
met groenten (sla, tomaat)    € 11,40

KIDS spekburger 
met groenten (sla, tomaat)    € 11,40

(mango/apple/berry) 0,5l € 5,70

pasta
Spaghetti bolognaise  € 16,90

Spaghetti VEGI 
(tomaten-groentensaus)  € 17,90

Risotto kip-champignon  € 17,90

Risotto scampi-champignon   € 19,90

Tortellini 
gevulde pasta    € 17,90

 Supplement brood  € 3,00

OPENINGSUREN 
KEUKEN

DE ALLERGENENLIJST 
VIND JE OP: 

Raf& Otje = van 11u30 tot 30 min. voor sluitingstijd
De Garage = op reservatie kan de keuken later open blijven



thee
Thee (Lipton) English Breakfast € 3,20

Thee melk/verse citroen    € 3,20

Thee (Lipton)    € 3,20
(Rozenbottel, Fruit, Green, Munt, Kamille-Linde, 
Rooibos, Citroen)

Verse muntthee   € 5,00

speciallekes   +slagroom 
Latte Caramel (Espresso, melk, melkschuim en caramelsiroop)    € 4,00  € 4,90

Latte Hazelnoot (Espresso, melk, melkschuim en hazelnootsiroop)    € 4,00  € 4,90 

Latte Speculoos (Espresso, melk, melkschuim en speculoos-siroop)    € 4,00  € 4,90 

Latte Chocolade (Espresso, melk, melkschuim en chocoladesiroop)    € 4,00  € 4,90 

Choco Caramel (Warme choco, caramelsiroop)  € 3,50  € 4,40 

Choco Hazelnoot (Warme choco, hazelnootsiroop)   € 3,50  € 4,40

Choco Speculoos (Warme chocomelk, speculoos-siroop)   € 3,50  € 4,40

Choco Chocolade (Warme chocomelk, chocoladesiroop)  € 3,50  € 4,40

van de koe
Warme Chocomelk  € 3,20  

Warme Chocomelk met Slagroom  € 3,70  

Warme Melk   € 3,20

Iced Latté   € 5,00

 **Extra slagroom  € 0,70 

Al onze koffies zijn ook in DECA te verkrijgen.

soep
Royco Minute Soup  € 3,50
(tomaat, asperge, kip, curry, prei)

Dagsoep  € 5,90

Tomatensoep  € 5,90

BIEREN

van‘t vat
Rafke PILS  25cl  € 3,00
 33cl  € 3,90
 50cl  € 5,20
Licht, heerlijk verfrissend, dorstlessend 
en een beetje stoer zoals Raf. 

Corsendonk Blond (6,5%)   € 4,20
Een goudblond abdijbier met een zachte en ron-
de smaak en verfijnde afdronk. Lekker vers van 
‘t vat.

Deugniet (7,5%) 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%) € 3,90
Een bier met een romig schuim en een speel-
se zachte smaak met sterke accenten van rode 
vruchten. Laag alcoholgehalte, minder caloriën 
en toch lekker zoet.

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

Corsendonk Pater (7,5%)    € 4,50
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 af-
dronk.

Tempelier Strong Blond (8%)  € 4,90
Een fruitig en verfrissend bier, gekruid met 4 hopsoorten 
uit volgende landen: Tsjechië, Frankrijk, de Verenigde Sta-
ten en België. Hagelwit schuim en een fijne pareling zijn 
de kroon op dit werk. 

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

Blanche de Namur (4,8%)    € 3,00
Een verfrissend witbier, gebrouwen met de fijnste ingre-
diënten in de Ardennen en ongefilterd afgevuld.

Duvel (8,5%) € 4,50

Cornet (8,5%)  € 4,90

888 (Tripel Eight) (8,8%) € 4,50

Filou (8,5%)  € 4,20

Trappist Westmalle (7%)  € 4,20

**Grenadine   € 0,60

Tripel Westmalle (9,5%)  € 4,50

Brugse Tripel (8,7%)  € 4,50

Tête de mort Tripel (8,1%)  € 4,50

Alchoholvrij
Jupiler 0%  € 3,00

Cornet Oaked  € 4,90

Sportzot  € 4,90

Ontdek alle 
evenementen
bij Raf&Otje!

www.rafenotje.be/evenementen

WARME DRANKEN

koffie
Koffie / Koffie Deca   € 3,20

Americano (grote koffie)   € 4,60

Koffie Verkeerd   € 3,70

Cappuccino Italiano / met room   € 3,70

Latté Macchiato   € 3,70

Espresso   € 3,00

Dubbel Espresso   € 5,50

koffie met iets extra
Baileys Koffie   € 8,90

Irish Koffie (Whisky)   € 8,90

Italiaanse Koffie (Amaretto)   € 8,90

Choco Italiano (Amaretto)   € 8,90

Choco Kisses (Baileys)  € 8,90

  

                Bio Fairtrade Thee  € 3,20 

Mango-appelsien 

Té chai  
(zwarte thee met kaneel -kardemom - gember)  

Relax 
(kruidenthee met kamille- rooibos-citroen- linde)

Aanraders   

    GIMBER
Een veelzijdig biologisch alcoholvrije aperitief/
mocktail met hoogkwalitatieve gember, 
citroen en kruiden. Geen alcohol, veel pit. 

GIM TONIC        € 5,70
Gimber original - Tonic - Ijs - Appelsien - Thijm - Steranijs

GIM MOJITO        € 5,70
Gimber Lily - Schweppes mojito - Ijs - Munt - Limoen

GIM SPRITZ        € 5,70
Gimber brut - Bruiswater - Appelsien - Limoen - Thijm - Ijs

GIM HOTTIE        € 6,20
Gim original - Warm water - Munt - Thijm - Appelsien

GIM MUNTTHEE        € 8,00
Verse Muntthee - Shotje gimber brut

Aanrader

WIJNEN EN BUBBELS
HUISWIJN WIT -   
Scaia bianca (55% Garganega & 45% Chardonnay) – Veneto, Italie  € 5,90 / € 26,00
Strogele witte wijn met aroma’s van witte bloemen, prachtig uitgebalanceerd in de afdronk.

WITTE WIJN -   
Hans Greyl Sauvignon Blanc (100% Sauvignon) - Marlborough, Nieuw-Zeeland  € 6,50 / € 29,00
Deze kraakheldere wijn heeft aroma’s van ananas, perzik, passievrucht en abrikoos. Deze wijn is fenomenaal 

in de finale.

HUISWIJN ZOET - La péllisière Moelleux (100% Sémillion) – Bergerac, Frankrijk  € 5,90 / € 26,00
Zoete wijn met fruitige aroma’s en een mooie balans in zijn suikergehalte en aciditeit.

HUISWIJN ROSE - Scaia Rondinella Rosato - Veneto, Italië  € 5,90 / € 26,00
Lichte zalmroze rosé met aroma’s van frambozen, een echte hedendaagse top rosé.

HUISWIJN ROOD - Scaia Rosso Corvina (100% Corvina) – Veneto, Italië € 5,90 / € 26,00
Fruitige & robijnrode wijn met aroma’s van kersen, bramen en bosbessen, aangename en rijpe tannine die 

goed in balans staat met de zuren. 

BUBBELS - Prosecco Ca Di Rajo Extra Dry, Veneto, Italië    € 7,90 / € 35,00
Heldere en strogele Prosecco met aroma’s van citrus en wit fruit, deze prosecco is zacht parelend en 

prachtig in balans.

Porto wit / rood  € 5,70 / -          

www.rafenotje.be/feestjes

NIEUW!!  KIDSlasershoot 
 bij een feestje

JOUW FEESTJE BIJ RAF& OTJE! 
De perfecte overdekte locatie voor 
een verjaardags- of familiefeest, 

communie- of lentefeest, 
babyborrel of receptie!

sterke dranken
Passoa                                                   € 5,90

Amaretto                                             € 6,50

Baileys                                                  € 6,50

Cognac (Biscuit & Dubouché)      € 6,90

Jenever                                                 € 4,00

Martini rood/wit                               € 5,90

Campari                                               € 5,90

Porto rood/wit                                  € 5,70

Whisky (Famous  Grouse)            € 6,90

Eristof Wodka (rood/wit)              € 6,20

    Ook verkrijgbaar in combinatie met frisdrank

Kom lekker ontbijten 
en ravotten 
bij Raf&Otje!

Data & reservatie opwww.rafenotje.be/ontbijten


