
// HONGER

-- GROENE OLIJVEN   (huis-gemarineerd) 4,5 

-- GROENTECHIPS   (Go Pure) 4

-- EEN DROGE WORST   (Hoeveslagerij de Vierklaver)  met mosterd 3

-- BOQUERONES    (huis-gemarineerde ansjovisfilets) 5

-- HUMMUS MET ZA’ATAR   met brood 7

-- SMOKY JALAPEÑO-WITTE BONENDIP   met brood 7

-- ARTISJOK-MIERIKSWORTELDIP   met nacho’s of brood 7

-- EDAMAME BOONTJES met daslook-zout 6,5

-- GEROOSTERDE BLOEMKOOL MET KIMCHI 7

-- BORDJE KAAS   met rabarberchutney en brood 16
    (Reblochon, Comté, Crottin)

-- BORDJE SAUCISSON  8
     (3 soorten, fijngesneden : geitenkaas, olijf, piment d’espelette)

-- BORDJE CHARCUTERIE   met brood 16
     (coppa, serranoham, chorizo, huisgemaakte varkens-rillette)

-- HUISGEMAAKTE  VARKENS-RILLETTE  met brood 10

-- NACHO’S   met cheddarsaus, pittige tomaat-bonendip en zure room 10

het brood kan vervangen worden door glutenvrije boekweit-crackers
alle info ivm allergenen ; vraag ernaar !

                             
ORANJE = VEGGIE 

GROEN = VEGAN

Ke
uk

en
 o

pe
n 

va
n 

16
u 

to
t 2

3u



// WIJN  PER GLAS  /  FLES

bubbels -- SOMNAM’BULLES ROSÉ    |   Mas del Périé   |  2020 8   /   39,5
pét’nat’ malbec uit Cahors, FR

energiek, sappig, rosé.  rode besjes, kriek, oranjebloesem

-- SMARAZEN    |   Mirco Mariotti   |   20201 7    /   34
trebbiano + malvasia uit Emilia Romagna, IT
fris, krokant, zilt mineraal. kruisbes, gele pompelmoes, limoenzeste,
broodkorst, zilte zeebries

wit -- WILDE  WITTE   |   Wijngaard Dassemus 7    /   38,5
solaris + sauvignac + johanniter uit Brabant, NL
romig, mineraal, frisse afdronk. groene appel, stekelbes, lychee, citroenverbena

-- DESIG   |   Mas Candi   |   2019 6   /   28,5
xarel-lo uit  Penedès, SP                                                                               
rond, mineraal. rijp wit fruit, ananas, citroen(zeste), kalksteen, venkel

-- RIESLING    |   Domaine Goepp  |   2020 6,5    /   34
riesling uit Elzas, FR
fris, boterig, zilt-mineraal. goudsbes, kweepeer, sterfruit, laurier

-- L’ERMOT  |   La Salada   |   2020 8   /   40
macabeu  uit  Alt Penedès, SP                                                                               
fris, pittig, gistig. steenfruit, doyenne peer, citroenzeste, stuifmeel, kalksteen

-- GLERA   |   I Castagnucoli   |   2020 6,8    /   38
glera  (korte schilmaceratie in amfora) uit Veneto, IT
strak, mistig, kruidig. peer, citroen, sinaasschil, venkelzaad

-- MALÉSTAR    |   Mirco Mariotti   |   2018 5,5  /   27,5
montuni uit Emilia Romagna, IT
rond, aromatisch, strakke zuren. wit boomfruit, mandarijn, citroen, 
oranjebloesem, geroosterde amandel, gedoofd vuur



zoet -- STRAWBERRY FIELDS   |   Stéphane Rocher  |   2020 7   /   33
gamay + pinot d’Aunis + grolleau uit Anjou, Loire, FR
fris-zoet. aardbei, aardbei, aardbei en bosaardbei met een hint van citroen, 
rabarber en rode kers

rosé -- ELLE DANSE    |   Les Bois Perdus    6,5   /   34
merlot uit Ardèche, FR
vol, floraal, krokant, fijne zuren. rode besjes, pompelmoes, lavendel,
frambozenblad, frambozenbloesem

orange --  L’ALLIANCE   |   Domaine Goepp   |   2020    8  /   39,5
riesling + sylvaner uit Elzas, Fr
7 dagen maceratie en rijping op de lies gedurende 7 maand op eiken fouders
elegant, kruidig, frisse zuren.  Perzik, peer, clementine, pompelmoes, gember

--  SKIN CONTACT   |    Fabien Jouves   |   2020    8  /   39
ugni blanc + gros manseng + muscat uit Cahors, FR
3 maand schilmaceratie – Rijping op de lies gedurende 6 maand
soepel, zilt-mineraal. kweepeer, pompelmoes, sinaas, earl grey (bergamot !) 

koel --   PIF GAMAY    |   La Piffaudière    |   2020 6  /   28,5
rood gamay uit Touraine, Loire, FR

soepel, fruitig, licht kruidig. klein rood fruit, kaneel, groene peper

--  CON BARBAS Y A LO LOCO    |   Celler La Salada   |    2019 8  /   42
xarel-lo + sumoll  uit Alt Penedès, SP
eigenzinnige co-ferment met schilmaceratie. wild, fijne tannines,
rode bes, rabarber, bloedsinsaasappel, sinaaszeste, pompelmoes



 rood -- LOU… QUE FAIS TU?   |   Lou. Y Es-Tu?   |    2019 6,5   /   33
gamay uit Beaujolais, FR
sappig, soepel, speelse zuren. braambes, framboos, verse marjolein, licht smokey

-- GRIGNOLINO   |   Sette   |   2020 7,5  /   39
grignolino uit Piemonte, IT
fijn, smooth, energiek, zoals een speelse Jura. rode aalbes, cranberry

-- LES ESCURES   |   Fabien Jouves   |    2020        6,8 /   34,5
malbec en merlot uit Cahors, FR
elegant, fijn, kruidig, mineraal. Zwarte bes, kers, tabak, bosbeekje

-- SETTE  BARBERA  D’ASTI    |   Sette  |   2019 7,5   /   39,5
barbera uit Piemonte, IT
rond, fluweelig, zachte tannine. kers, pruim, cacao, nootmuskaat,
jeneverbes, kruidnagel

-- TOUS COUSINS   |   La Vrille et le Papillon    |   2020 5,8   /   28
syrah uit Ardèche, FR
rond, kruidig, aards, floraal. rijpe aardbei, braambes, pruim, kriek, viooltjes, 
kaneel

Meer per fles ? In principe kan je alles drinken uit onze winkel. De flessen met een BLAUWE 
of RODE STIP staan op temperatuur. De andere kunnen op vraag gekoeld worden !   

Prijs per fles   =   winkelprijs  + … euro

≤ 13,5  + 15 euro
14 – 15,5 + 19 euro
≥16 + 22 euro

// WATER     -- kraantjeswater is gratis en wordt standaard aan tafel gebracht --

-- GLAS PLAT  WATER  (30cl)   |   Ginstberg  1,5

-- FLES PLAT  WATER  (1L)   |   Ginstberg  5

-- GLAS SPUITWATER  (30cl)   |   Ginstberg  1,5

-- FLES SPUITWATER  (1L)   |   Ginstberg  5





// BIER

-- HOPSNOB RIESLING IPA   |   edelrot & Dok Brewing Co   |   6%  |  33cl 5
hybride tussen een frisse IPA en witte (schuim)wijn, gebrouwen met het
sap van zelf geplukte druiven bij onze vrienden van Domaine Goepp, Elzas

-- HOPPE  PILS  |   De Hopduvel   |   5%  |  25cl     2,2
frisse en hoppige pils

-- SUPER NOAH   |   Brouwerij t’Verzet   |   4,9 %  |  33cl 4,5
hoppig met hoge nagisting, NO American Hops 

-- SAISON DUPONT   |   Brasserie Dupont |   5,5 %  |  33cl 4,5
dorstlessend, droog en bitter met citrustoetsen

-- DELTA IPA   |   Brussels Beer Project   |   6,5 %  |  33cl 4,5
pittig met toetsen van lychee en passievrucht – bitter en levendig

-- GOLDEN TRICKY   |   Brouwerij t’Verzet   |   7,5 %  |   33cl  4,5
mooie hopbittere smaak met exotisch fruit en een volle, fruitige afdronk

-- ORVAL   |   Abdij van orval   |   6,2 %  |  33cl  5
buitenbeentje binnen de familie van de trappistenbieren

-- CANTILLON GEUZE   |   Cantillon  |  5,5 %  |  33,7cl 9
mengeling van Lambik van verschillende leeftijden

-- GEUZE BOON   |   Brouwerij Boon   |   7 %  |  25cl 4,5
frisse, fruitige &  kruidige neus, met toetsen van citrus en eik

-- BRAVOURE   |   Dochter van de Korenaar   |   6,5 %  |  33cl 5,5
amberkleurig rookbier van hoge gisting, smokey

-- MOOSE BLUES  |   Brouwerij t’Verzet   |   7,5 %  |  33cl 4,5
bruin bier met tonen van chocolade gedroogd fruit, kruiden en karamel

-- ENERGIBAJER   |    Mikkeller   |   0%  |   33cl 4,5
fris, fruitig, bitter, kruidig, hoppig, citrus

-- WEIRD WEATHER HAZY IPA  |   Mikkeller   |   0,3%   |   33cl 5
frisse, fijne session IPA

-- LIMBO RIESLING   |   Mikkeller   |   0,3% |  33cl 5
fris, fruitig met de lichtzoete smaak van riesling
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// MOCKTAILS

-- MINTY MAC’ LIME  (appel, limoen, munt, soda) 6,5

-- PURPLE HAZE  (braambes, rozemarijn, zwarte peper, soda) 6,5

-- L’APÉRO SPIRIT  (kumquat, pompelmoes, tonic) 7

// COCKTAILS

-- NEGRONI   |   gekruide huis-blend met onze homemade vermout 9

-- LIMONCHELLO – TONICA   |   homemade limonchello, tonic 9

-- MOSCOW MULE  |   gember-infused vodka, homemade gembersiroop, 9
         limoen, soda
         

-- GIN – TONIC   |   broker’s gin + fever tree 9

-- PINESHOOT GIN – TONIC   |    naaldpluim-geïnfuseerde gin + fever tree  9

-- VERBOOCHA  WIT     |    kruidige homemade vermout 9
   + gember – citroengras kombucha

-- VERBOOCHA  ROOD     |    kruidige, fruitige, aardse homemade vermout  9
       + mandarijn – steranijs kombucha

// APERITIEF & STERK

-- PASTIS   |   H. Bardouin 6,5

-- RODE  VERMOUT  (homemade)  |   met gefoerageerde kruiden,  braam- en 6,5
                             vlierbes uit de omgeving van Gent

-- WITTE  VERMOUT  (homemade)  |   met gefoerageerde kruiden uit de  6,5
                                omgeving van Gent



// HOMEMADE LEMONADE
 

-- LIMONADE  VLIERBLOESEM  4,5
(op basis van huisgemaakte siroop, naar keuze plat of bruisend)

// KOMBUCHA, FRIS & SAP  uit een flesje

-- FERM KOMBUCHA  met gember & citroengras 4

-- FERM KOMBUCHA  met mandarijn & steranijs  4

-- SINAASAPPEL-LIMONADE   |   Ritchie 3,5

-- TONIC   |   Fever Tree 3

-- SPICY  TOMATENSAP   |   Big Tom 3,5

-- APPELSAP   |   Pajottenlander 3

-- POMPELMOESSAP   |   Pajottenlander 3

// THEE  &  KRUIDEN-INFUSIES

-- LONG JING   |   Chinese groene thee 3,2
zacht, nootig, vegetaal

-- PU’ERH   |   rijpe pu’erh uit Yunnan 3,2
intens, hartig, hummusrijk

-- BLUE MONDAY FEELINGS   |   floraal-fruitige infusie met rooibos, hibiscus, 3,2
     sinaasschil, citroengras, laurier, 

kardemom, oranjebloesem & kaneel

-- VERSE GEMBER-CITROEN THEE    met of zonder groene thee 3
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