Aperitieven

Angelo, Sylvie & ’t Zwarte veld Team
heten U van harte welkom
Voor onze correcte openingsdagen en tijden
zie onze website
De keuken is geopend tot 21u (tenzij anders aangegeven)

www.zwarteveld.eu
Al de prijzen zijn inclusief BTW en bediening
Wij vragen voor 1 tafel 1 rekening
(voor groepen maken wij uitzonderingen maar dan vragen wij wel om aan
de kassa te komen afrekening zodat het splitsen vlot gaat)

Betaalmogelijkheden : *cash / *payconiq / *bancontact / *visa

Porto wit // rood
Sherry
Martini wit // rood
Pineau des charentes
Kirr (casis met witte wijn)
Picon met witte wijn

5.00€
5.00€
5.00€
5.00€
5.50€
5.50€

Gin “Gordon” 6cl
5.50€
Gin “Hendricks” 6cl
8.00€
Gin “ Bulldog” 6cl
7.50€
Gin “Bombay saffir” 6cl
6.00€
Gin “monkey 47”4cl
8.50€
Bacardi 6cl // Bacardi Oakheart 6cl
5.00€
Bacardi Reserva 6cl
6.00€
Wodka wit 6cl /// Wodka rood 6cl
5.00€
Ricard 6cl
5.00€
Whisky 6cl
5.00€
Whisky j&b of Jhonny walker 6cl
6.00€
Pisang 6cl // Safari 6cl // Campari6cl //Pasoa 6cl 5.00€
Aperitief ’ t zwarte veld’ klein
5.50€
Aperitief ’t zwarte veld’ groot
8.50€
Mojitto met alcohol
8.50€
Sangria wit // rood
8.00€
ALCOHOLVRIJ
Aperitief ’t zwarte veld’ alcoholvrij
5.00€
Pisang orange “alcoholvrij”
5.00€
Bitter orange “alcoholvrij”
5.00€
Mojitto zonder alcohol
5.00€
Vers sinaasappelsap
6.50€
Supplement frisdrank = zie juiste prijzen bij frisdranken

Huiswijnen
(met of zonder alcohol)
keuze uit droge witte wijn, wijn of rosé wijn
zoete witte wijn(enkel met alcohol),
Glas wijn
4.00€
Klein karafje wijn (25cl)
6.00€
Karafje wijn (50cl)
12.00€
Fles huiswijn (75cl)
17.00€
Glas cava
6.00€
Fles mousserende wijn
20.00€
Fles mousserend (alcoholvrij)
20.00€
Fles Cava
22.00€
Fles kinderchampagne (kiddybul 75cl)
13.00€

Sterke dranken (6cl)
Citroenjenever
Graanjenever
Baileys
Calvados
Cointreau
Cognac (bisquit)
Cognac (otard)
Whisky (J&B of J.Walker)
Whisky (glenfidich)
Amaretto
Grand Marnier

4.00€
4.00€
6.00€
6.00€
6.00€
6.00€
7.00€
6.00€
6.50€
6.00€
6.00€

Frisdranken
Coca cola / cola zero
Sprite
Fanta orange / Fanta lemon zero
fles coca cola, coca zero of Fanta orange (1l)

2.30€
2.30€
2.30€
8.00€

Chaudfontaine plat/spuit (25 cl)
Chaudfontaine plat/spuit (1L)

2.30€
8.00€

Minute maid orange // minute maid appel

2.30€

Fuze tea – Fuze tea Peache

2.30€

Nordic mist (tonic)
Nordic Agrumes
Nodic bitter lemon

2.30€
2.30€
2.30€

Appeltiser 27,5cl

3.50€

Gini
Ice tea
Schweppes tonic - agrumes (25cl)
Fanklin tonic (zachte tonic)

2.50€
2.50€
2.70€
3.50€

Tonisteiner orange
Tonisteiner citroen
Tonisteiner multivruchten
Fles tonisteiner orange / citroen / multi (75cl)

2.50€
2.50€
2.50€
6.80€

Fristi
Cecemel

2.30€
2.30€

Red bull

4.00€

Glas kinderchampagne
Fles kinderchampagne (kiddybul 75cl)

3.50€
13.00€

Bieren

Trappisten

Jupiler 25cl
Jupiler 50cl

2.30€
4,40€

Hoegaarden
Palm

2.40€
2.40€

Kriek “max” (ook on the rocks)
Kriek “Liefmans” on the rocks

3.00€
3.00€

Leffe Blond
Leffe bruin

4.00€
4.00€

La chouffe
Mc chouffe
Chouffe cherry

4.20€
4.20€
4.40€

Corsendonck agnus (blond)
Corsendonck pater (bruin)
Duvel
Brugse zot blond

4.00€
4.00€
4.00€
4.00€

St Bernardus 6°
St Bernardus 8°
St Bernardus 12°
St Bernardus trippel

3.20€
3.80€
4.20€
3.80€

Westmalle Dubbel (donker)
Westmalle Trippel (blond)

4.00€
4.20€

La trappe trippel 8° (blond)
La trappe bruin 6,5°
La trappe Quadruppel 10°

4.50€
4.10€
4.80€

Chimay geel (blond)
Chimay blauw (bruin)

4.10€
4.80€

PROEVERSPLANKJES BIER
Geniet nu van 3 proefglaasjes met elk 15cl bier
en een knabbeltje erbij
(de knabbeljes bevatten melk, lactose, mosterd en selder)

wij hebben een proefplankje met 3 verschillende soorten la trappe

10€

( wordt gebrouwen in Westvleteren)

ALCOHOLVRIJE BIEREN
Jupiler 0.0% (alcoholvrij)
kriek “liefmans” (alcoholvrij)
Carlsberg 0.0% (alcoholvrij)
Leffe blond 0.0% (alcoholvrij)
Sportzot (alcoholvrij)
Supplement grenadine

2.30€
3.00€
2.50€
4.00€
4.50€
0.30€

Wij hebben ook een proefplankje met 3 verschillende soorten chouffe

10€

Warme dranken

Koffie Specialiteiten

Espresso
Decafeïne

2.30€
2.40€

Irisch coffee (whisky)

7.50€

French coffee (grand marnier)

7.50€

Koffie verkeerd
koffie verkeerd decafeïne

2.70€
2.80€

Hasseltse coffee (jenever)

7.50€

Cappuccino (met slagroom)
Decafeïne cappucino (met slagroom)
Cappuccino (met melkschuim)
Decafeïne cappuccino (melkschuim)

2.70€
2.80€
2.70€
2.80€

Italiaanse coffee (amaretto)

7.50€

Baileys coffee (baileys)

7.50€

’t Zwarteveld coffee (cognac)

7.50€

Thee smaak naar keuze

2.30€

natuur, rozenbottel, groene thee, kamille,
munt, linde, melk of citroen

Warme chocolademelk (cecemel)
Warme chocolademelk met slagroom

2.70€
3.10€

Kannetje koffie 1 persoon
Kannetje deca 1 persoon
Kannetje thee 1 persoon
Kannetje koffie verkeerd 1persoon
Kannetje warme cecemel 1persoon

4.40€
4.60€
4.40€
5.20€
5.20€

Kan koffie voor 2 personen
Kan deca koffie voor 2 personen
Kan koffie voor 4 personen
Kan deca koffie voor 4 personen
Extra lege tas

8.00€
8.40€
15.00€
16.00€
0.40€

Versnaperingen
Zakje chips (bevat: melk, mosterd, selder, soja, gluten)

1.80€

Portie kaas (bevat: melk, mosterd, selder)

5.50€

Portie salami (bevat:melk, lactose, mosterd, selder)

5.70€

Portie salami & kaas (bevat:melk, lactose, mosterd, selder)

9.00€

Portie bitterballen (10 stuks)

5.50€

(bevat: gluten, soja)

Portie mixt (8st) (bevat: gluten, soja, melk)
Portie mixt (16st) (bevat: gluten, soja, melk)

5.50€
10.00€

Portie kippeboutjes (5 stuks) (bevat:gluten,ei,soja, mosterd, selder, )

6.00€

Portie kaasballetjes (20 stuks)

5.00€

(bevat:melk, lactose, gluten)

Restaurantkaart

Scampi natuur (6 stuks)

12.50€

(bevat:schaaldieren, weekdieren, lactose*)

Scampi met lookboter

(6 stuks)

14.00€

(scampi lookboter bevat: schaaldieren, melk, lactose, mosterd, sulfiet, weekdieren)

Scampi room (6 stuks)

Voorgerechten

Scampi Curry (6 stuks)
3.50€

(bevat:afhankelijk van de soep kunnen er hierin bepaalde allergenen zitten)

Gerookte ham (bevat:soja)
Gerookte ham met meloen (bevat:soja)
Gerookte ham met meloen en rode porto

14.00€

(scampi provencale bevat: gluten, schaaldieren, soja, melk, lactose, selder, weekdieren)

Scampi Maison (6 stuks)

14.00€

(scampi maison bevat : gluten, schaaldieren, ei, vis, melk, lactose, selder, sulfiet, weekdieren)

(bevat:soja )

10.50€
12.50€
14.50€

Kikkerbillen natuur (6 stuks)
(bevat:melk* )
Kikkerbillen met lookboter (6 stuks)

14.50€

(bevat:vis)

11.50€
13.00€

(kikkerbillen lookboter bevat: lactose, mosterd, sulfiet)

Kikkerbillen Room (6 stuks)

13.00€

(kikkerbillen room bevat : lactose*)

Kikkerbillen curry (6 stuks)
Gerookte zalm

14.00€

(scampi curry bevat: gluten, schaaldieren, ei, melk, lactose, selder, mosterd, weekdieren)

Scampi Provençale (6 stuks)
Dagsoep

14.00€

(scampi room bevat : schaaldieren, melk, lactose, weekdieren)

13.00€

(kikkerbillen curry bevat : gluten, ei, melk*, selder, mosterd)

Kikkerbillen provençale (6 stuks)

13.00€

(kikkerbillen provencale bevat : gluten, soja melk*, selder)

Rundscarpaccio met garnituur

(bevat:melk, lactose)

Duo van kaaskroketten

13.00€
12.00€

(bevat: gluten, melk, latose)

Duo van garnaalkroketten

14.00€

(bevat:gluten, schaaldieren, ei, vis, soja, melk, lactose, selderij)

Duo van kaas & garnaalkroket
(bevat: gluten, schaaldieren, ei, vis, soja, noten, selder, melk, lactose)

13.00€

Kikkerbillen maison (6 stuks)

13.00€

(kikkerbillen maison bevat : gluten, ei, melk*, selder, sulfiet)

Indien voorgerechten als hoofdschotel worden genomen,
wordt er een supplement van 3.00€ aangerekend.
(indien er staat bevat melk* dan is dit door gebruik van boter dit kan vermeden worden door gebruik van olijfolie)

Hoofdgerechten

Varkensbrochette ±350g “archiduc’

19.50€

(bevat:soja, selder, mosterd, melk, sulfiet, gluten)

Varkensbrochette ±350g “pepersaus”

Ham met meloen (bevat: soja

16.00€

Balletjes in tomatensaus (bevat:melk, gluten)

15.00€

(bevat:soja, selder, mosterd, ei, gluten, melk)

Carpaccio van rund

21.50€

(bevat:soja, selder, mosterd, sulfiet, melk,gluten)

(bevat:melk, lactose)

Steak natuur
(bevat:melk*
18.50€
Steak “archiduc” (bevat: melk, sulfiet,gluten)
21.00€
Steak “pepersaus” (bevat:melk, sulfiet, ei, gluten, soja, selder)
21.00€
Steak “provençale”(bevat:melk, ei, gluten, soja, selder, mosterd) 21.00€
Steak “graantjesmosterd”(bevat:melk, sulfiet, mosterd, gluten) 21.00€
Steak “ bearnaise”(bevat:ei, mosterd, selder, lactose, melk)
21.00€

19.50€

(bevat:soja, selder, mosterd, sulfiet, ei, gluten, melk )

Varkensbrochette ±350g “provençale”

19.50€

Varkensbrochette ±350g “graantjesmosterd”19.50€
Varkensbrochette ±350g “bearnaise”

19.50€

(bevat:ei, mosterd, selder, lactose, soja)

Kipfilet natuur (bevat: melk, mosterd)
Kipfilet “archiduc” (bevat:melk, mosterd, sulfiet, gluten)
Kipfilet “pepersaus”

16.00€
18.50€
18.50€

(bevat:melk, mosterd, soja, selder, gluten, ei, sulfiet)

Kipfilet “provençale

18.50€

(bevat:melk, mosterd, selder, soja, gluten, ei)

Kipfilet “graantjesmosterd”

18.50€

(bevat:melk, mosterd, sulfiet, gluten)

Hammetje natuur
18.50€
Hammetje “archiduc” (bevatmelk, sulfiet, gluten:)
21.00€
Hammetje “pepersaus” (bevat:sulfiet, ei, gluten, melk, soa, selder)21.00€
Hammetje “provençale” (bevat:ei, gluten, melk, soja, selder, mosterd)21.00€
Hammetje “honingsaus” (bevat:ei, gluten, melk, selder)
21.00€
Hammetje “graantjesmosterd”
21.00€
(bevat:sulfiet, melk, gluten, mosterd)

Hammetje “bearnaise”

21.00€

(bevat:ei, mosterd, selder, lactose)

Ribbetjes ‘t zwarte veld (min baktijd 30min) 1stuk 18.00€
(bevat:gluten, soja, mosterd)
1,5 stuk 21.00€
Varkensbrochette ±350g
(natuur bevat:soja, selder, mosterd)

17.00€

Aardappelkeuze.:frietjes, kroketjes, brood, rijst of puree.

wist je dat je
ook al onze gerechten
kan komen afhalen??
en dit met 20% korting
op de prijs in de kaart
(liefst half uurtje of langer
op voorhand bestellen)

Garnaalkroketten (3 stuks)

18.00€

(bevat:gluten, schaaldieren, ei, vis, soja, melk, lactose, selderij)

Kaaskroketten (3 stuks)

16.00€

(bevat: gluten, melk, latose)

Duo kaas & garnaalkroket

15.00€

(bevat: gluten, schaaldieren, ei, vis, soja, noten, selder, melk, lactose)

Gebakken zalmmoot natuur(bevat:vis, melk*)
Gebakken zalmmoot bearnaise

Salade met tonijn (bevat:vis)

16.50€

Salade met spek

15.50€

(bevat:melk*)

16.00€
18.50€

Salade met hesp & kaas (bevat:soa, selder, melk)

15.50€

Salade met gebakken kip (bevat: melk, mosterd)

16.50€

18.00€

Salade met scampi’s

20.00€

20.50€

Keuze uit brood / puree / rijst / frieten bij de salades

(bevat:mosterd, melk, ei, lactose, selder)

Scampi natuur (12 stuks)

Hoofdgerecht salades

(bevat:melk*, schaaldieren, weekdieren)

(bevat: schaaldieren, weekdieren, lactose*)

Scampi room (12 stuks)
(scampi room bevat : schaaldieren, melk, lactose, weekdieren)

Scampi curry (12 stuks)

20.50€

(scampi curry bevat: gluten, schaaldieren, ei, melk, lactose, selder, mosterd, weekdieren)

Scampi lookboter (12 stuks)

20.50€

(scampi lookboter bevat: schaaldieren, melk, lactose, mosterd, sulfiet, weekdieren)

Scampi provençale (12 stuks)

20.50€

Supplement warme saus, keuze uit.:
champignon, peper, provençale, béarnaise
curry,graantjesmosterdsaus

(scampi provencale bevat: gluten, schaaldieren, soja, melk, lactose, selder, weekdieren)

Scampi maison (12 stuks)

20.50€

(scampi maison bevat : gluten, schaaldieren, ei, vis, melk, lactose, selder, sulfiet, weekdieren)

Kikkerbillen natuur (12 stuks)
Kikkerbillen room (12stuks)

(bevat: melk*)

17.00€
19.50€

(kikkerbillen room bevat : lactose*)

Kikkerbillen lookboter (12stuks)

19.50€

(kikkerbillen lookboter bevat: lactose, mosterd, sulfiet)

Kikkerbillen curry (12stuks)

19.50€

(kikkerbillen curry bevat : gluten, ei, melk*, selder, mosterd)

Kikkerbillen provencale (12stuks)

19.50€

(kikkerbillen provencale bevat : gluten, soja melk*, selder)

Kikkerbillen maison (12stuks)

19.50€

(kikkerbillen maison bevat : gluten, ei, melk*, selder, sulfiet)

Vispannetje (met kreeftensaus)
(bevat:gluten, vis, selder, schaaldier, weekdieren, sulfiet, ei, melk)

18.50€

Aardappelkeuze bij de hoofdgerechten
: frietjes, kroketjes, brood, rijst of puree.
Gelieve uw keuze te vermelden bij bestelling

2.50€

Snacks

Pasta’s

Croque’s groot of klein

klein / Groot

Croque Monsieur

8.00€ /10.00€

Spaghetti bolognaise

11.50€

(bevat:gluten, ei, melk, soja, selder, mosterd; sulfiet)

(bevat:gluten, melk, ei,soja, noten, lupine, sesam, selder)

Croque Madam (spiegelei)

8.50€ / 11.00€

(bevat:gluten, melk, ei, soja, noten, lupine, sesam, selder)

Croque Hawaï (met ananas)

12.50€

(bevat:gluten, melk, soja, selder, ei)

8.50€ / 11.00€

(bevat:gluten, melk, ei, soja, noten, lupine, sesam, selder )

Croque Boum Boum (spaghettisaus)

Spaghetti met kaassaus en ham

9.50€ / 12.00€

Tagliatelle met kaassaus en ham

12.50€

(bevat:gluten, melk, soja, selder, ei)

(bevat:gluten, melk, ei, soja, noten lupine, sesam, selder, mosterd, sulfiet)

Omeletten met brood
Omelet natuur

Spaghetti carbonara (spek, room, kaas, look, ui)
7.00€

13.00€

(bevat:gluten, soja, selder, melk)

(bevat:ei, melk)

Omelet met 1 garnituur
Omelet met 2 garnituren

9.00€
10.00€

Keuze van garnituren.: kaas (bevat: melk) hesp, champignon , spek, tomaat

Boerenomelet (spek,ham,tomaat & champignons)

11.50€

Tagliatelle carbonara (spek, room, kaas, look, ui)

13.00€

(bevat:gluten, soja, selder, melk)

Tagliatelle met kip en curry

15.50€

(bevat:gluten, ei, melk, lactose, selder, mosterd)

(bevat:ei, melk)

(omeletten worden geserveerd met brood (bevat: gluten, soja, melk, sesam), en koude
groenten)

Belegd stokbroodje
Stokbroodje met kaas of hesp

7.00€

(bevat:gluten, soja, selder, melk)

Stokbroodje met hesp & kaas

7.50€

(bevat:gluten, soja, selder, melk)

Stokbroodje hawai (hesp, kaas, ananas)

8.00€

(bevat:gluten, soja, selder,melk)

Stokbroodje met tonijnsalade

8.00€

(bevat:gluten, vis, ei, gluten, soja, melk, selder, mosterd)

Alle snacks worden geserveerd met koude groenten
Snacks verkrijgbaar zonder groenten

-1.00€

Tagliatelle met scampi’s en curry

19.50€

(bevat:gluten, schaaldieren, ei, melk, lactose, selder, mosterd, weekdieren)

Komt U genieten met een groep?

KEUZEMENU

Vraag dan zeker onze aangepaste
menu’s (vanaf 8personen)

Duo van kaaskroketten
of
Rundscarpaccio
of
Ham met meloen

Ook voor verenigingen hebben wij
speciale formules en dit steeds op
aanvraag en tot maximum 150p in
de grote zaal en 50p in het klein
zaaltje

35€

*****
Reuzebrochette natuur
of
Ribbetjes ’t Zwarte Veld
Of
Steak “natuur”
of
Vispannetje van het huis
“ bij de hoofdgerechten kunt U kiezen voor
frietjes, kroketjes, puree, brood of rijst”

*****
Dessert van de dag
of
koffiespecialiteit
of
ijsdessert
Deze menu kan niet genomen worden in combinatie met enige andere
korting

KINDERKAART
Bij ons is het feest voor elk kind tot 12 jaar!!!
Wij kozen volgende gerechten voor hen.

Menu 1
Kinder dagsoep
***
kipfilet natuur
aardappelen naar keuze
& salade of appelmoes
***
Ijsje

13€

(+ gratis surprise)

Kinder Voorgerechten

(geen speelgoedje bij voorgerecht)

Kinder dagsoep (bevat: afhankelijk van de soep gelieve na te vragen)

2.50€

Kinder kaaskroket (1st)
(bevat: gluten, melk)
Kinder Garnaalkroket (1st) (bevat: gluten, schaaldieren, ei, vis, soja, melk, selder)

5.00€
8.00€

Bordje met frietjes

3.00€

Kinder Hoofdgerechten (incl speeltje uit kast)
Van groentjes hebt u de keuze uit salade en appelmoes,
gelieve uw keuze door te geven bij bestelling.
Kind balletjes tomatensaus (bevat: gluten, melk)
Kipfilet natuur (bevat: mosterd, melk)
Kinder varkensbrochette (bevat: soja, selder, mosterd)
Kind kalkoenschnitzel (bevat: melk, ei, gluten, soja, selder, mosterd)

9.00€
10.00€
10.00€
10.00€

Kindersteak (bevat: melk)
Kinderribbetje (min. 30min baktijd) (bevat: gluten, soja,mosterd )

12.50€
12.00€

Kinderspaghetti

7.00€

(bevat: gluten, ei, melk, soja, selder, mosterd, sulfiet)

Kinderspaghetti met kaassaus en ham
Kindertagliatelle met kaassaus en ham

7.50€
7.50€

(bevat: gluten, ei, melk, soja, selder)

Menu 2

15,0€

Kinder kaaskroketje
***
kinder balletjes in tomatensaus
aardappelen naar keuze
& salade of appelmoes
***
Ijsje
(+ gratis surprise)

Frikandel met frietjes (bevat: gluten, soja)
2 frikandellen met frietjes (bevat: gluten, soja)
Kippets met frietjes (bevat: gluten, melk)
Bitterballen met frietjes (bevat: gluten, soja)
Kaaskroket (1) met frietjes (bevat: gluten, melk)
Garnaalkroket (1) met frietjes( gluten, schaaldieren, ei, vis, soja, melk, selder)
3 mini hamburger met frietjes (bevat: gluten, ei,soja)

7.00€
8.50€
7.00€
7.00€
8.00€
11.50€
8.00€

Kindercroque (bevat: gluten, melk, ei, soja, nten, lupine, sesam, selder))
kinderspiegelei (bevat: melk, ei)
Omelet natuur (bevat: melk, ei)
Portie frietjes met koude saus naar keuze

6 .00€
6.00€
6.00€
5.00€

(extra leeg bordje met bestek
(extra speelgoedje

2.50€)
2.50€)

KINDERDESSERTS
Ijsjes

Ijscoupes

Hoorntje met 1 bolletje ijs naar keuze
Hoorntje met 2 bolletjes ijs naar keuze
Kinderijsje “vanille”
Kinderijsje “dame blanche”
Kinderijsje “clown”
Kinderijsje (2 bollen naar keuze)

2.50€
3.50€
4.00€ (2 bolletjes)
4.70€ (2 bolletjes)
4.50€ (2 bolletjes)
4.00€ (2 bolletjes)

Soorten ijs : vanille, aardbei en chocolade
(alle ijsjes worden geserveerd met slagroom en snoepjes,
indien u geen slagroom wenst gelieve dit te vermelden bij bestelling. Dank u)

Sorbet kind
Kindersorbet citroen
Kindersorbet framboos

Coupe vanille

(vanilleijs met slagroom)

5.00€

(bevat:melk, lactose, gluten, soja, noten, pinda)

Coupe assortie

(drie smaken naar keuze)

5.00€

(bevat:melk, lactose, gluten, soja, noten, pinda)

Coupe dame blanche (vanilleijs, chocoladesaus,slagroom) 6.50€
(bevat:gluten, soja, melk, noten, pinda)

Coupe Dame noir (chocoladeijs, chocoladesaus,slagroom)

6.50€

(bevat: gluten, soja, melk, noten, pinda, lactose)

Coupe Caramel(vanilleijs, slagroom, caramel)

6.00€

(bevat:gluten, soja, melk, noten, pinda, lactose)

Coupe brésilienne (vanilleijs, slagroom,nootjes +caramel)

6.50€

(bevat:melk, lactose, gluten, soja, noten, pinda)

4.70€
4.70€

Coupe advocaat (vanilleijs, slagroom, advocaat)

7.00€

(bevat:melk, lactose, gluten, soja, noten, pinda, ei)

Stukijsjes = diverse prijzen en assortiment kom aan de bar ons
assortiment bekijken. ::
Waterijsje, cornet vanille, …

Coupe warme krieken (vanilleijs, krieken, slagroom)

7.50€

(bevat:gltuen, melk, lactose, soja, noten, pinda)

Pannenkoeken te verkrijgen van 14u30 tot 17u
Kinderpannenkoek met suiker
Kinderpannenkoek met confituur
Kinderpannenkoek met nutella
Kinderpannenkoek met slagroom
Kinderpannenkoek met ijs

2.50€
3.00€
3.00€
3.00€
3.30€

Kinder chocolademousse

4.00€

Volgende ijssoorten zijn mogelijk in de verschillende coupes.:
Vanille, chocolade, aardbeien,
Slagroom is in de prijs inbegrepen, indien U geen slagroom
wenst gelieve dit te vermelden bij bestelling.

Sorbets
Citroensorbet

6.00€

(bevat:melk)

Beste klanten mogen wij vragen om aan uw kinderen te
vragen om hun schoenen uit te doen op springkasteel en
trampoline, geen etenswaren meenemen in de speeltuin.
Ook op de muren klimmen van het springkasteel is niet
toegestaan.

SMAKELIJK ETEN

Frambozensorbet

6.00€

(bevat:melk)

Sorbet assortie

(3 smaken naar keuze)

(bevat:melk)

(sorbet keuzes.: citroen, framboos)

6.00€

Gebak & diverse desserts

Pannenkoeken(2stuks) & Superwafels
te verkrijgen van 14.30 tot 17u

Warme appeltaart

5.00€

(bevat:gluten, melk, ei)

Warme appeltaart met slagroom

6.00€

Onze pannenkoeken & wafels worden vers bereid,
gelieve rekening te houden met enige wachttijd.

Al onze pannenkoeken & wafels worden geserveerd met
4 verschillende soorten suiker en boter.

(bevat:gluten, melk, ei)

Warme appeltaart met ijs

6.00€

Warme appeltaart met ijs & slagroom

Pannenkoeken met boter en suiker

7.00€

Pannenkoeken met candarelsuiker

4.00€

(bevat:ei, gluten, melk, soja, sesam)

(bevatgluten, melk, ei, lactose:)

Wafel met boter en suiker
Chocolademousse (callebaut chocolade)

4.00€

(bevat:ei, gluten, melk, soja, sesam)

(bevat:gluten, melk, ei, lactose)

6.00€

(bevat:melk, ei)

4.50€

(bevat:ei, melk, gluten, soja)

Wafel met candarel suiker

4.50€

(bevat:ei, melk, gluten, soja)

Verwenbordje

6.00€

(bevat: dit is afhankelijk van het bordje dat op de dag wordt geserveerd )

Mogelijke supplementen bij pannenkoeken of wafels
Gebak van de dag
(bevat:gluten, melk, ei)

4.00€

Supplement confituur

0.50€

Supplement Slagroom

1.00€

(bevat:melk)

Supplement warme chocoladesaus

1.50€

(bevat:soja, melk)

Supplement ijs (2bollen)

2.50€

(bevat:melk, lactose)

Supplement advocaat

2.00€

(bevat:ei)

Supplement warme krieken

2.50€

(bevat:gluten)

Supplement vers fruit
(fruitsoorten kunnen variëren naargelang seizoen)

7.00€

