
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

TOSTI’S 
 

Huisgemaakt en rijkelijk belegd 
 
Ham ● kaas 4,25 
Ham ● oude kaas 4,50 
Vlam ham ● kaas ● pittig gehakt 5,25 
Hawaï ham ● kaas ● ananas 4,50 
Deluxe ham/kaas tosti ● gebakken eitje  
 en frietjes 7,75 

 

BROOD 
 

Bal uit eigen keuken 4,75 
Gezond Deluxe jonge kaas ● parmaham ● rucola    
 zongedroogde tomaatjes  ● gekookt eitje  6,95 
Hamburger gebakken eitje ● uitjes ● sla ● tomaat   
 komkommer ● curry ● mayo  6,50 
Pistolet Brie warm ● huisgemaakte appelchutney  
 geroosterde amandelen 6,50 
Gerookte kip grove snede brood ● kerriemayonaise  
 spek ● rucola 6,25 
Geitenkaas grove snede brood ● warm ● spekjes  
 honing 5,95 
Weekspecial wisselend broodje (zie borden) 6,95 
Gerookte zalm grove snede brood ● wakame  
 gember-limoenmayonaise 6,95 
Rosbief zelfgebraden ● grove snede brood ● pecorino   
 kaas ● huisgemaakte walnoten-peterseliepesto  6,25 
Kroketten 2 stuks ● Rotterdamse ● 2 sneetjes  7,25 
 

PANNENKOEK 
 

Naturel 6,25 
Per ingrediënt naar keuze 1,25 
 
 

SOEPEN 
 

Tomatensoep 4,75 
Weekspecial 5,50 
 
Met pistolet en roomboter 
 

MAALTIJDSALADES 
 
Surf & Turf gerookte kipfilet ● gamba’s 
 guacamole ● mosterd-citrusdressing  

 
Geitenkaas appel  ●  spek  ●   honing- 
 mosterddressing ● pijnboompitten 
 
3 soorten groene sla, pistolet en  
roomboter 10,50 
 

AANRADERS 
 
Pistolet Carpaccio truffelmayonaise ● rucola 
 pijnboompitten ● parmezaanse kaas ● spekjes  8,50 
Twaalf uurtje 3 sneetjes brood ● kaas ● kroket  
 gebakken of gekookt ei ● incl. koffie, thee of  
 melk  8,95 
Warm Vlees zelfgebraden ● fricandeau ● curry 
 uitjes ● champignons ● paprika  6,25 
Pistolet Pikante kip 
 uitjes ● champignons ● paprika ● chilisaus     
 ketjap manis ● klein beetje sambal  8,25 
 (ook mogelijk als schotel met frietjes 12,25) 
 
Minder pikant of extra pikant? Zeg het ons 
 

OMELET / UITSMIJTER 
 
Naturel 3 eieren 6,25 
Per ingrediënt naar keuze 1,25 
 

 

HUISREGELS 
 

Was je handen 
Houd zoveel mogelijk 1,5m afstand 
Blijf zoveel mogelijk aan tafel zitten 
Betalen kan dus ook NIET aan de bar 
Teveel wachtende voor het toilet ga 
 alsjeblieft terug naar je tafel  
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

VLEES EN VISGERECHTEN 
 

Saté van de haas met brood 11,50 of friet 12,50 
Biefstuk met gebakken champignons,    
 champignonsaus of pepersaus 15,95 
Gebakken mosselen 11,50 
Beefburger bbq saus ● spek ● oude kaas 10,95 
Pasta weekspecial wisselende (zie borden) 10,50 
Bietenburger geitenkaas ● mangochutney 9,95 

 
Geserveerd met gebakken aardappels, friet of 
 aardappel wedges en garnituur. 

 
Zie de krijtborden voor gerechten  

buiten de kaart 
 

BORREL 
 

Mandje stokbrood met huisgemaakte  
 olijventapenade en kruidenboter 4,75 
Bitterballen (6 stuks) 4,25 
Kaassoufflés (6 stuks) 3,95 
Bittergarnituur (10 stuks) 5,50 
Garnalenvlinders (6 stuks) 5,25 
Oude kaastengels (6 stuks) 5,25 
Vlammetjes (6 stuks) 5,75 

 

GEBAK 
 
Appeltaart 3,50 
Plakje vers gebakken cake 1,75 
Zwitserse roomvlaai 3,50 
Cheesecake 3,75 
 
Slagroom 0,75 cent 

 
Zie ook de krijtborden voor ons 
wisselende gebaksassortiment 

 

DRANKEN 
 

Koffie 2,50 
Cafeïne vrije koffie 2,60 
Cappuccino ● Koffie Verkeerd 2,70 
Irish, Spanish of French coffee 6,75 
Thee 2,30  
Verse munt of gember thee 2,60 
 
(Warme) chocolademelk 2,85 
met slagroom 3,60 
Melk 1,85 ● Karnemelk 2,10 
 
Fris 
Coca Cola regular ● light ● zero 2,50 
Spa blauw ● rood 2,50 
Lipton Ice Tea normaal ● green 2,85 
Dubbelfris ● Fristi ● Appelsap ●Tomatensap 2,85 
Overige frisdranken 2,50 
Verse sinaasappelsap klein 2,85 ● groot 4,10 
Met banaan of kiwi klein 2,85 ● groot 4,10 
 
Bieren 
Tap 
Heineken fluitje 2,30 ● vaasje 2,50 ● pint 4,90 
Fles 
Heineken ● Hertog Jan 2,50 
Affligem Dubbel ● Blond ● Triple 4,25 
Duvel 4,25 
Palm 3,00 
Amstel Radler 2% 2,75 
Wiekse Witte 2,75 
Wiekse Rose 3,00 
Fles 0% 
Amstel ● Heineken ● Amstel Radler  
 Wieckse Witte  2,75 
 
Wijn  
Chardonnay ● Sauvignon Blanc ● Zoet   
 Rosé ● Rood  
Glas 3,75 ● fles 17,00 
Prosecco klein flesje 5,10 ● fles 17,50 
Port ● Sherry ● Vermouth 3,25 
(Oude) Jenever ● Vieux 2,60 
Bessenjenever 3,25 
Likeuren ● Whisky ● cognac (vanaf) 5,50 

 


