dranken
bier van de tap
brand 20, 30 of 50 cl
2.40 | 3,60 | 5.90
affligem blond 			
4.90

6,7% - Belgisch abdijbier met een zachte rijke
smaak, bekroond met een stevige schuimkraag
affligem dubbel			 4.90
6,7% - Belgisch donker abdijbier combineert zijn
zachte smaak met een kruidige aroma gekenmerkt
door een soepele afdronk met een fijn bittertje
Wisseltap
			
Informeer bij uw gastheer/gastvrouw naar het bier
op onze wisseltapontspringt een frisse en zachte

dranken

0%

Alcohol
vrij / arm
Birra moretti zero 0,05%		
amstel radler 0,0% en 2.0% 		
Brand oud bruin 3,5%			
Brand ipa 0,0%				
Affligem Belgisch wit 0.0%		
paulaner weissbier 0.0% 50 cl 		

Tijdens een lunch zag de neef
van Luigi Moretti een goed
verzorgde man aan een tafel
zitten. Hij was als de merkwaarden van Birra Moretti:
authentiek, traditioneel en oprecht. Sinds die dag
staat de afbeelding van deze man op elk Birra
Moretti label, om te blijven onthouden waar
we vandaan komen en voor wie we ons bier
brouwen.

Birra Moretti 25 cl 3.30 | 50 cl 6.50

4,6% - een authentiek subtiel en fris bier
met een zachte smaak.

bier voorbij de grens
Duvel 					5.10

8,5% - subtiele bitterheid, verfijnd aroma en
uitgesproken hopkarakter 90 dagen brouwproces.
Brand IPA				4.65
7% - deze India Pale Ale is tongstrelend fris, heeft de
fruitige geur van mango en een bitter fluweelzachte
afdronk.
paulaner hefe weissbier		
5.65
5,5% - 50 cl - is een Weizen volgens klassiek Duits
recept. Het ongefilterde tarwebier is vol van smaak
en heeft aroma’s van bananen.
La Chouffe 				
5.15
8% - ongefilterd blond bier, wat hergist op fles.
Aangenaam fruitig , gekruid met koriander en lichte
hopsmaak.
Affligem Belgisch wit 		
4.60
4,8% - een fris en fruitig witbier. Het bier is rijk aan
smaak en een echte dorstlesser
Affligem Tripel 			
4.95
9% - een licht amberkleurig bier met veel fruit, zoals
banaan, abrikoos en perzik. De hop zorgt voor een
mooie, genuanceerde bitterheid
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bier van

brouwerij rufus

birra moretti

dranken

Prufus 5.90

Blond bier van 6%
Knoet 5.90
Donker bier van 8%
Macker 5.90
Amber bier van 6,7%
‘tism 5.90
Tripel bier van 10%
Kwart 6.10
Quadruppel van 13%
Witte’wel 5.90
Wit bier van 5,5%
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Lees hwerij Rufus
Brou

the brave 				

5.90

the bold 				

5.90

Quadruppel van 10%		

rode wijn
Sangiovese

3.95 - 19.75
La Carminaia – Italie – intens robijnrode Italiaan.
Met dartelend jong rood fruit in de geur. Soepel en
vriendelijk van smaak.
merlot
4.95 - 24.75
Marcel Martin – Frankrijk – een allemansvriend
met veel soepel en zacht mollig fruit, zwart fruit.
Cabernet Sauvignon
4.95 - 24.75
Marcel Martin – Frankrijk – een paarsrode kleur.
De wijn heeft een rijk en zacht karakter vol met
fruit. In de smaak sappig en iets kruidig.

zoete witte wijn
5.30

the noble 				

3.95 - 19.75
La Carminaia – Italie – fris en zuiver, meet in de
smaak tropisch fruit als ananas en meloen.
80% Trebbiano druif en 20% Chardonnay
Chardonnay
4.95 - 24.75
Marcel Martin – Frankrijk – de wijn heeft een rijke
gouden kleur en een geurige neus van honing en
tropische vruchten.
Sauvignon Blanc (100%)
4.95 - 24.75
Marcel Martin – Frankrijk- een droge, frisse
levendige wijn met geuren en smaken van buxus,
citrus, lentebloesem en toegankelijk tropisch fruit.

Estadon – Frankrijk– droog, fris en iets mineraal. Met
lekker veel rood fruit en iets grapefruit.

the classic 				

Tripel bier van 9.5%

trebbianno

Gris des Seigneurs Provence 4.95 - 24.75

beerze brouwerij uit vessem

Blond bier van 7.5%

witte wijn

rose wijn

bier van dichtbij
Landbier van 5.5%

dranken
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Lees hier meewrerov
ij
Beerze Brou
uit Vessem

fruitbier
Kriek Mort Subite 4% 			
4.00
Liefmans fruitesse 3.8%		 4.50

Bereich Bernkastel

WIJNTIP

3.95 - 24.75

Per fles te bestellen

Viognier(wit)				28.50
Domaine de Vedilahan - Frankrijk

Pecorino Offida (wit)			
Villa Angela Marche – Italie

28.50

Pinot Grigio (wit)				29.50
Russolo Ronco Calaj – Italie

Bubbels
& champagne

Cava 			4.95
Rosé prosecco 		
5.30
Champagne Lamotte			

cocktails

Aperol Spritz 6.50
Rosé Spritz 6.50
Limoncello Spritz 6.50
Hugo 5.00
Gin Tonic 7.70
Alcoholvrije Gin Tonic 5.50

Alcohol vrije Wijnen
Chardonnay (flesje)		
Merlot (flesje)			

warme dranken
Koffie 2,30
Espresso 2,30
Dubbele espresso 2,70
Espresso met vanille ijs 2.90
Cappuccino 2,50
Latte macchiato 3,60
Koffie verkeerd 2,60
Koffie met slagroom 2,60
koffie de boschwachter 5,50

bonbonnetje bij de koffie? 4.50

een selectie van 3 avontuurlijke
bonbons van Friandries uit Tilburg

Chardonnay Grand Reserva (wit)		

30.50

thee

Pouilly Fume (wit)

		32.50
Domique en Mallorie Pabiot Frankrijk

AIX (rosé)

				
Coteaux d’AIX en provence Frankrijk

36.50

Primitivo del Salento 125 (rood)		

28.50

Feudi Salentini – Italie

Rioja Covila Reserva (rood) 		30.50
Covila – Spanje

Valpolicella Ripasso Superiore (rood)
Cantina Valpantena – Italie

32.50

*alle koffie
ook cafeinevrij

tip vanille ijs, baileys, koffie en slagroom
Ijskoffie 4.50
vanille ijs / ijskoffie / slagroom
Ijskoffie de Boschwachter 5.50
vanille ijs, baileys , ijskoffie en slagroom
Warme chocomel 2.60
Warme chocomel met slagroom 2.90
Verse muntthee 3.00

29.50

Les Bertholets – Frankrijk

0%

5.90
5.90

Gruner Veltliner (wit) 			
Winzer Krems – oostenrijk

24.75
26.95
49.50

2.50

“Theedrinken met beleving, dat kan met ons
theeconcept van Fleur de Café. Wij serveren
u prachtige hoge kwaliteit thee.“
- Kokos meloen
- Early grey superior		
- Rooibos African Orange		
- Ginger lemon
- Rozenbottel
- Ceylon
- Sencha OP			
- Marokkaanse munt
- Gember
- Zwarte thee Bosvruchten		
- Sencha Cactus Vijg			
- Zomerse zotheid
- Zoethout
- Rooibos Bio		
- Sencha lemon			

lunch

lunch

de hele dag te bestellen

de lunch is van 12.00 tot 16.00 uur te bestellen

Heeft u dieetwensen of allergieën? Laat het ons weten !

GEBAK
Bourgondisch appelgebak
Chocolade ijstaart		
Sinaasappeltaartje		

Rundercarpaccio 9.95

Notenstrooier				2.95
Italliaans plankje per 2 personen
6.50

Italiaanse ham, crostini, smeersel en olijfjes
Broodjes per stuk			
1.80
minimaal 2 te bestellen
Portie truffelkaas van Ruurhoeve
8.95
Portie jonge kaas			
4.75
Bittergarnituur 12 stuks		 8.95
Bitterballen 7 stuks			
5.95
Bitterballen 14 stuks			
10.95
Vegetarische loempia’s		
4.95
12 stuks geserveerd met samuraisaus
Kaasplankje 3 soorten		
9.50
Kaasplankje 4 soorten			
11.50

borrelplateau 18.50

een mooie plank gevuld met Italiaanse
hamsoorten, truffel- & oude kaas,
krab- & tonijnsalade, peppadews & olijven,
hummus, brood en warme snacks.

soep
salades

diverse soorten vis / humeur van de chef

Carpaccio 16.75

29.95
34.95
39.95

broodjes

bij de borrel

vis 17.75

Lunchmenu

3 gangen lunchmenu met soep		
3 gangen lunchmenu met voorgerecht
4 gangen lunchmenu		

3,60
3.60
3.60

Tomatensoep 6.50
Soep van het seizoen

lunch

rund / Parmezaan / truffelcrème / pijnboompit

Heezerse geitenkaas 14.90

toast / lauwwarm / mosterd dille / rode ui

Oosterse kip 16.75

kipfilet / paprika / taugé / samurai saus
*alle salades worden geserveerd met brood,
olijven en een smeersel

truffelcrème / pijnboompitjes / Parmezaan
Geitenkaas 8.75
hummus / cashewnoten / rode ui
Gezond 6.95
boerenham / kaas / tomaat / eiersalade
Tonijnsalade 8.75
kappertjes / olijven / little gem
Zalm 10.45
krabsalade / rode ui / mosterd dille
Oosterse kip (warm)12.75
kipfilet / champignons / paprika /
taugé / samurai saus
Wij serveren standaard bruin brood,. Liever wit?
Laat dit uw gastheer / gastvrouw weten.

tosti’s

verfrissing

de lunch is van 12.00 tot 16.00 uur te bestellen

Eiergerechten

ijs

Coupe ijs 4.95

gezouten karamel /
vanille / straciatella
dame blanche 5.95

Uitsmijter ham en/of kaas 7.45
Uitsmijter gerookte zalm 10.75
Italiaanse omelet 8.95

Parmezaan / paprika / zongedroogde tomaatjes
Boerenomelet 8.75
spek / ui / champignons / fijne groentjes

Magnum 2.60
Raket 1.60
Cornetto 2.10

Eiergerechten worden geserveerd met brood.
Liever frietjes met mayonaise? Dat kan! +1.50

WATER

twaalf uurtje

12:00

Twaalf uurtje vega 13.45

ham / kaas/ spekjes / ui / champignon / gebakken ei
Wij serveren standaard bruin brood,. Liever wit?
Laat dit uw gastheer / gastvrouw weten.

Kroketten
Vleeskroketten 9.95
kaaskroketten 9.95
garnalenkroketten 12.75
kroketten worden geserveerd met brood.
liever frietjes met mayonaise? Dat kan! +1.50

SOURCY blauw 2.30
SOURCY rood 2.30
Earth water rood 0.7 l 3.95
Fles tafelwater 0.7 l 2.00

soepje / kaas / spiegelei / kaaskroket

Twaalf uurtje Vlees 13.45

soepje / ham en kaas / spiegelei / vleeskroket

Twaalf uurtje Vis 13.45

soepje / gerookte zalm / spiegelei / garnalenkroket

hamburger

Tosti ham en/of kaas 5.45
Tosti speciaal 7.25

de gehele dag te bestellen

Hamburger de boschwachter 15.75
100% rund / cheddar / spek / ui /
champignons

De hamburger wordt geserveerd op een broodje
en met frietjes

frisDRANK
PEPSI COLA 2.30
PEPSI MAX 2.30
SISI 2.30
SEVEN UP 2.30
Cassis 2.30
Bitter lemon 2.30
Tonic 2.30
GINGER ALE 2.30
LIPTON Ice tea 2.50
LIPTON Ice tea green 2.50
GINGER BEER 4.00
RIVELLA 2,60
Appelsap 2.50
Jus d’orange 2.70
Verse Jus d’orange 3.90
crodino 2.10
CHOCOMEL 2.50
FRISTI 2,50
RANJA (FLESJE) 2.00

Verse ijsthee
Geniet van een heerlijk
“hand brewed” ijsthee

kokos meloen 5.00
zomerse zotheid 5.00
Ginger lemon 5.00

