
OM  TE  KNABBELEN

kaas & VLEES

UIT  DE  zEE 

OM  ERBIJ  TE NEMEN

VAN  HET  LAND

OM   AF  TE  SLUITEN

PORTIE  OLIJVEN                 €5 
Mix van groene en zwarte calamata olijven 

bruschetta’s     €8 
Spek & geitenkaas - blue cheese - brie & appel

witte  pens      €6,5 
Gebakken op de plancha, met verse appelmoes

tina’s  italian  rolls    €7 
Bladerdeeg hapjes met pesto, ham en mozzarella

pitta  pizza     €8 
Pittabrood met zelfgemaakte pizzasaus,
 mozzarella en charcuterie (naar keuze van de chef) 

nacho’s     €8/10 
Veggie of met pulled pork
Tortillachips, tomaat, ajuin, mais, jalepenõs en kaas

truffelkroketjes      €10 
Geserveerd met truffelmayonaise

VERSE SOEP VAN HET MOMENT: TOMAAT  €10
Huisgemaakte soep met lekkers (1/2 liter) 

pUlpO van de plancha               €16 
Octopus geserveerd met zelfgemaakte fava (kikkererwtenpuree)

scampi diabolique     €12 
Gebakken op de plancha geserveerd met licht pikante saus

ZALM  Van  de  plancha      €15 
Geserveerd met avocadomousse

ZEEBAARS VAN DE PLANCHA   €15 
Geserveerd met gebakken prei en garnaaltjes

STEAK van de plancha               €18
Ierse kogel -  huisgemaakte kruidenboter

TAGLIATA     €19 
Ierse Kogel - parmezaan, ruccola,  balsamico, pijnboompitten

ALBONDIGA’S       €10 
Pittige gehaktballetjes met tomatensaus (6 stuks)

Mini burgertjes  ook veggie verkrijgbaar  €13 
Trio van mini rundsburgertjes 

lams         €16 
Lamskroon van de plancha, geserveerd met kerstomaatjes

Bouletjes in Luikse saus   €10
Gehaktballetjes met luikse saus (6 stuks)

GROENTENLASAGNE    €10
Koolhydraatarme, veggie lasagne met aubergine,  
bechamel en tomatensaus

VEGETARISCHE KROKANTE KIP   €10

PLANKJE freddy KAAS                €12 
Mix van kazen geselecteerd door Freddy met 
zelfgemaakte confituur en notenbrood

PLANKJE VLEES     €14 
Mix van verse vleeswaren met 
zelfgemaakte uienconfituur, noten en notenbrood

Trio van pate     €12 
Geserveerd met zelfgemaakte uienconfituur

camembert uit de oven     €9 
Geserveerd met siroop en brood

FETA VULkano     €7 
Gesmolten feta met paprika, geserveerd met brood

Stoemp van ‘t moment: WORTELSTOEMP  €4 
Stoemp van aardappel met groente van ‘t moment

Patatas Bravas                 €6 
Aardappelpartjes met pittig tomatensausje en 
verse aioli

frietjes/ zoete aardappel   €4 
Vers gesneden frietjes van (zoete) aardappel

Kroketjes     €4 
Kroketjes gevuld met aardappelpuree

Aubergine van de plancha   €4 
Aubergine van de plancha met honing

wintergroenten    €4 
Mix van wintergroenten van de plancha

ALBERT’s  KOEKJES       €8
Een selectie van Albert’s favoriete koekjes, 
uiteraard vers gebakken

appeL crumble        €9
Verse appeltjes met huisgemaakte crumble en vanille ijs

om    te    boefen
BOEFplank    €49 
Combinatie van tapas

al   onze   gerechtjes   zijn   gemaakt   om   te   delen.   gezellig,   toch? 



 

BOEFKE    DOEN

Truffelkroketjes 
geserveerd met truffelmayonaise

Witte pens van de plancha 
met verse appelmoes

PULPO
Octopus van de plancha met verse Griekse fava

TAGLIATA
Ierse Kogel met parmezaan, ruccola,  balsamico en pijnboompitten

keuze uit Patatas bravas, frietjes of zoete aardappel

DEssert naar keuzE

Albert koekjes OF appel crumble

ONTDEKKINGSMENU   1   

ONTDEKKINGSMENU   2

tina’s  italian  rolls
Bladerdeeg hapjes met pesto, ham en mozzarella

PLANKJE freddy KAAS 
Mix van kazen geselecteerd door Freddy met zelfgemaakte confituur en notenbrood

Mini burgertjes
Trio van mini rundsburgertjes 

ALBONDIGA’S
Pittige gehaktballetjes met tomatensaus

scampi diabolique 
Gebakken op de plancha geserveerd met licht pikante saus

keuze uit Patatas bravas, frietjes of zoete aardappel

DEssert naar keuzE
Albert koekjes OF appel crumble 

€65 per 2 PERSONEN

€60 per 2 PERSONEN



signature COCKTAILS

witte   suggestie   wijnen RODE   SUGGESTIE WIJNEN

cocktails, apero   & wijn

apple daiquiri                    €10
Vers geperst appelsap, rum, rietsuiker, limoen, kaneel

BRAMBLE     €10
Vers geperst bramensap, gin, rietsuiker, limoen

Lazy red cheeks     €10
Vers geperst frambozensap, vodka, violet, rietsuiker, limoen

EPICURO VERMENTINO               €5/€25 
Aroma’s van wit fruit en citrus.
Kruidig en aangenaam frisse zuren.

LE VIN BLANC DE MADEMOISELLE JULIETTE          €5,5/€27,5 
Zoete witte wijn. 
Rijke en intense smaken. Ananas, perzik en peer. 

landhauss mayer grüner veltliner          €28 
Levendig en fris karakter. 
Appel, pompelmoes, fijne kruiden en specerijen.

CARE GARNACHA            €28 
Intense en rijke smaakbeleving met 
fruit- en kruid- en verfijnde houttoetsen.

AOTEAROA SAUVIGNON BLANC           €31 
Limoen en grapefruit. Zeer intens en fruitig.

DOMAINE D’elise chablis                         €38,5 
Bloesem, verse boter en rijpe druiven. Heel elegant.

CAVA      €4,5 

prosecco  AI GALLI  BRUT of brut ROSé  €6,9 
DOC - brut - Pramaggiore - Italia

APEROl  SPRITz     €7,5
Cava - aperol - bruiswater

FRAISECeLLO SPRITZ    €8
Cava - fraisecello

CAMPARI   TONIC      €7,5

APERO

WIT      €4 
Casa santiago - chardonnay 

ROSE      €4 
Casa santiago 

ROOD               €4 
Casa santiago - carmenere

SENDERO ROYAL   Spanje – Rioja – 100% Garnacha – 2020             €5/€25 
Braambessen, pruimen en zwarte kersen.  
Vlot, sappig en weelderig.

SALICE SALENTINO  Italië - Negroamaro, Malvasia Nera – 2017   5,6/€28 
Volle vlezige rode wijn met aroma’s van rood fruit, 
maar ook pruimen, tabak en leer.

EPICURO   Italie – Primitivo di Puglia – 2020   €5,6/€28 
Volle, rijke wijn. Toetsen van rijp fruit, vanille en specerijen.

CARPESS   Spanje - Rioja DOC – 100% Tempranillo – 2017  €6,2/€31 
Aroma’s van wild fruit (zwart en rood), tonen van vanille en 
kaneel. Krachtig en smakelijk. 1 jaar op eiken vaten.   
Volwassen tannines en lange afdronk.

SAN MARZANO  Italië – Primitvo di Manduria DOP – 2020           €7,9/€39,5 
Kersen, pruimen, chocolade en vanille. Zacht, intens en rijk.

DEDICADO   Argentinië - 100% Malbec – 2016                    €8,6/€43
Intens robijnrood. Volle wijn met verfrissende zuurgraad. 
Complexe en aanhoudende afdronk.

DARK  ‘N  STORMY    €9  
Kraken rum - limoensap - gingerbeer

jamaican  MULE     €9 
Rum - limoensap - suikersiroop - gingerbeer

Moscow MULE     €9 
Vodka- limoensap - suikersiroop - gingerbeer

cuba LIbre     €9 
Rum - limoen - cola/ cola zero

NEGRONI      €10 
Campari - Martini Rosso - Bulldog gin

COCKTAILS

HUISWIJN



FRIS

bieren

OM   AF  TE  SLUITEN

Plat/ BRUIS water     €2,5 
Halve liter Plat/BRUIS  water    €5
Coca cola/ COLA ZERO    €2,5
Tonisteiner citroeN/ORANGE/VRUCHTENKORF €2,8
Sprite      €2,5
Ice tea      €2,8
Fanta      €2,5
appelkers/Sinaasaapel   €2,8
Fever tree - indian/ meditERRANEaN/ELDENFLOWER €3,5
Fever tree - Ginger beer/ GINGER ALE  €3,5

CRISTAL        €2,5
LA  CHOUFFE      €3,5
KarmelIet     €3,5

koffie      €2,5
DECA KOFFIE     €2.5
espresso     €2,5
Latté      €3,0
THEE - Munt     €3,0
THEE - zwart     €3,0
THEE - Groen     €3,0
THEE - rode vruchten    €3,0
Warme  Melk met belgische chocolade  €3,0

om    de   dorst  te  lessen

VAN't VAT

AMbiorocks      €4,5
Duvel        €4
Desperados       €3,9
Kasteelbier rouge      €4
Oude Geuze boon (37,5cl)   €7
Omer        €4
Bière des Amis  (66cl)      €7,9
Chimay Blauw     €4

Crodino     €3,5
crodino tonic                   €7
Bière des Amis 33cl 0,0%     €4
HUGO        €5
BeLLINI                  €5
Aperol      €5

ZONDER  ALCOHOL

gin  &  tonic

BULLDOG                  €11 
Met fever tree naar keuze

hendricks                    €11,5 
Met fever tree naar keuze

WILDEREN                   €11,5 
Met fever tree naar keuze

HOME   MADE   ICED     TEA    €3

VAN de fles

FRAISEcello      €4,5
Frambocello     €4,5 

LIMONCELLO     €4,5

digestief


