
BURGER
Kaai Burger € 12,00 
Sappige kwaliteitshamburger tussen zachte bun met garnituur 

Kaai Kaas Burger  € 13,00 
Met heerlijk smeuïg sneetje Maredsous

Fish Burger  € 9,00 
Met verse tartaar en cressonette

SANDWICH DE LUXe
Steak Sandwich € 12,00 
Ciabatta broodje met rundsvlees “black pepper”, sla, tomaten,  
rode ui en huisgemaakte dressing

Chicken Sandwich  € 10,00 
Botermalse kippenreepjes “bbq-taste” met krokante  
koolsla en pittige dressing

KROK
Krok K € 8,00 
Krokant krokske uit het vuistje met kip & kaas 

Krok Monsieur € 7,00 
Krokant krokske uit het vuistje met hesp en kaas 

Krok kids uit het vuistje € 5,00 
Klassieke krok voor kindjes

Supplement frietjes   € 2,00

SALADES
Ceasar Salad € 14,00 
Kip, ijsbergsla, snoeptomaatjes,  broodkorstjes,  
Parmezaanse kaas, gekookt eitje, rode ui en bieslookdressing

Salade Caprese  € 14,00 
Tomaatjes, mozzarella, olijfolie, balsamico, basilicum,  
peper en grof zeezout

Salade geitenkaas & spekjes  € 14,00 
Geitenkaas, spekjes, avocado, rucola en zachte mosterddressing

SPAGHETTI
Spaghetti Bolognaise € 12,00 
Klassieker met veel vlees! Met of zonder geraspte kaas

Spaghetti wok wok  € 12,00 
Gewokte kippenreepjes en Aziatische kruiding

BAGEL
Bagel Original € 9,00 
Gerookte zalm, cream cheese, sla, rode ui en tuinkers 

Bagel Chicken Curry  € 8,00 
Warme kip, appel, cream cheese, sla en zachte currydressing

Keuken 

open Van 

12 u tot 22 u

#Sharefood



PICKNIC AUTOMATIC 
tussen 10 u & 18 u

Is het een beetje druk of ben je gehaast? Maak dan 
gebruik van onze Picknic Automatic

Hier heb je een ruime keuze aan gekoelde dranken, 
ijsjes, snoep en zelfs koude en warme snacks tegen de 
scherpste prijzen!

BBQ A VOLONTE 
€ 22,50 p.p.**
Enkel na reservatie 
vanaf 20 personen

Vlees en vis 
Met o.a. vispapillot, kipbrochette, ribbekes, 
barbecueworst, spekfakkel, chipolata, hamburger, 
spiesje met balletjes, merguez en wisselende  
suggestie van de chef.

Salades en sauzen  
Zomers salade- en pastabuffet met 8 verschillende 
bereidingen, warme aardappelbereiding, diverse 
huisgemaakte koude en warme sauzen. Assortiment 
broodjes

Supplement:  
Ontvangst met glaasje prosecco € 6,00 p.p. 
Tapasschotel € 7,00 p.p. 
Dessertglaasjes  € 7,00 p.p. 
Drankenforfait (fris, pils, wijn) van 3 uur ***   € 16,50 p.p.

TAPAS
Patatas bravas “Barnoe style” € 5,00 
Gekruide frietjes met pikante tomatensaus en lookmayonaise

Calamares fritti  € 8,00 
Met verse tartaar

Spicy Wings € 8,00 
6 wings met sweet chili dip

Nacho’s only for me € 5,00 
Bakje warme tortilla chips met tomatensalsa, kaassaus en jalapeños

Nacho’s XXL to share with a lot of friends € 14,00 
Grote portie warme tortilla chips met guacamole, tomatensalsa, 
jalapeños, zure room en kaassaus

Bitterballen  € 8,00 
Met mosterd     

Kaas, salami en olijven € 10,00 
Met mosterd

Tapasschotel  € 29,00 
Salami picante, kaas, calamares, kippenvleugeltjes, patatas bravas, 
gehaktballetjes, nacho’s, olijven, bitterballen en diverse dips

SWEETS
Waffle € 6,00 
Brusselse wafel met bloemsuiker

Crazy Waffle  € 9,00 
Brusselse wafel met ijs, fruit en bijzonder veel crazy toppings.

Coupe aardbeien € 11,00 
Vanille ijs, aardbeien

Dame blanche € 10,00 
Vanille ijs, warme chocoladesaus

coupe vers fruit € 11,00 
Vanille ijs met vers fruit

Kinderijsje € 3,50 
1 bolletje vanilleijs met discoballetjes  

Supplement slagroom   € 1,00

**BBQ kinderen: gratis tot 3 jaar / € 10,00 tot 10 jaar 
***Drankenforfait kinderen: gratis tot 3 jaar / € 8,00 tot 10 jaar


