SNELLE HAP (10 uur

SALADES (12 uur

tot 20 uur)

Croque monsieur uit het vuistje (2)
Croque monsieur garni (2)
Croque Hawaii (2)
Croque Bolognaise (2)
Tomaat-mozarella
Soep van de dag met brood

€ 5.00
€ 10.00
€ 12.00
€ 12.00
€ 12.00
€ 5.00

Portie kaas
Portie salami
Portie gemengd warm
Tapasbord 2 personen (hesp, olijf,

€ 5.00
€ 5.00
€ 11.00
€ 15.00

mozarella, tapenade, tzatziki, grissini, loempia, kaaskroket, inktvisring)

Pizza De Ceder met geitekaas en
geconfijt buikspek

€ 17.00

Pizza met gegrilde groentjes, feta
en olijf

€ 15.00

(12 uur tot 14 uur)

Rundsburger De Ceder (bacon, ched- € 18.00
dar, smokey bbq-saus, koolslaatje en frietjes)

€ 18.00

Rumsteak (180gr) met kruidenbo- € 18.00
ter, salade en frietjes(extra saus van de + € 2.00
dag)

Gegratineerd vispannetje (zalm, ka-

€ 18.00

beljauw, zeevruchten en scampi) met prei en
puree)

VEGGIE
Suggestie van de dag

Salade De Ceder (gebakken scampi, gandaham, buffelmozarella en basilicum)

€ 15.00

Salade met Oud Brugge kaaskroket- € 14.00/
ten 2 stuks/3 stuks
€ 15.00
Salade met geitekaas, gebakken ap- € 14.00
peltjes en croutons
Carpaccio van Belgisch wit-blauw,
€ 14.00
Parma-schilfers, rucola, pijnboompitjes en pesto

PASTA (12 uur

tot 14 uur)

Spaghetti bolognaise
€ 15.00
Spaghetti met gegrilde groenten en pes- € 15.00
to

KIDS

HOOFDGERECHTEN

Varkenswangetjes met Aanklamperbier, salade en frietjes

tot 14 uur)

€ 15.00

Croque monsieur (1 stuk)
Kinderspaghetti
Kaaskroket met frietjes
Curryworst met frietjes
Portie frietjes

€ 3.00
€ 6.00
€ 5.00
€ 5.00
€ 3.00

ZOETIGHEDEN
Pannenkoek met suiker/siroop/confituur
Pannenkoek Mikado
Kinderpannenkoek
Brusselse wafel

€ 5.00
€ 6.50
€ 6.50
€ 3.50

Chocolademoelleux met vanillesaus

€ 8.00

IJS
Coupe vanille/mokka/chocolade
Coupe dame blanche

€ 7.00
€ 8.00

Coupe De Ceder (aardbeien, mascarpone, € 12.00
vanille en limoen)
Coupe Colonel (citroensorbet met vodka) € 12.00
Kinderijsje (1 bol met discoballetjes)
€ 2.50
Assortiment waterijsjes & frisco’s
(zie diepvries)

VERSNAPERINGEN
Chips zout, paprika of pickels
Bifi-worst
Crackers

€ 2.00
€ 2.00
€ 3.00

APERO

FRISDRANKEN
Spa plat
Spa bruis
Appelsap
Cola
Cola zero
Fanta
Fruitsap
Ice tea
Cécémel
Fristi
Schweppes
Tönissteiner citroen
Tönissteiner naranja
Tönissteiner agrum
Tönissteiner vruchtenkorf
Karaf plat/bruisend water

€ 2.20
€ 2.20
€ 2.30
€ 2.30
€ 2.30
€ 2.30
€ 2.30
€ 2.30
€ 2.40
€ 2.40
€ 2.60
€ 2.60
€ 2.60
€ 2.60
€ 2.60
€ 3.50

(vraag naar ons aanbod)

€ 6.50
€ 6.00
€ 6.00
€ 5.50
€ 6.50
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 5.00
€ 6.50
€ 6.50
€ 6.50
€ 6.50

JENEVERS

WARME DRANKEN
Cafe Lungo
Espresso
Café Latte
Cappuccino
Latte Macchiato
Warme chocomelk
Warme chocomelk met slagroom
Tea Forte (kannetje)

Aperitief van het huis
Alcoholvrije aperitief van het huis
Cava
Kirr
Kirr Royal
Martini wit/rood
Porto wit/rood
Pineau des Charentes
Sherry
Ricard
Picon
Aperol Spritz
Campari Orange
Bacardi Cola

€ 2.30
€ 2.30
€ 2.80
€ 2.80
€ 3.20
€ 2.80
€ 3.20
€ 2.60

Jonge jenever
Fruitjenevers

€ 2.60
€ 2.60

Appel-Bessen-Citroen-VanillePassievruchten

STERKE DRANKEN
Advocaat
Amaretto
Baileys
Campari
Gin
Cognac
Cointreau
Grand marnier
Whiskey

€ 3.20
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 5.00
€ 5.00
€ 5.00
€ 5.00

BIEREN VAN ‘T VAT

STREEKBIEREN

Bel pils 5%

‘t Aanklamperke 6.5% € 3.30

€ 2.30

Zacht moutig tot neutraal in de neus. Zacht bitter van smaak,
met een eerder zoete afdronk die overvloeit in een zoet-bittere
(licht hoppige) nasmaak.

De Koninck 5.2%

€ 2.30

De smaak is fruitig en moutig, met tonen van toffee, pruimen,
tuinbessen en een aantal kruiden. Uiteindelijke een zoete en
droge afdronk.

Kriek Liefmans 3.8%

€ 3.30

Geniet van de frisse & intense smaak van aardbeien,
frambozen, krieken, vlierbessen en bosbessen.

La Chouffe 8%

€ 3.30

La Chouffe is een ongefilterd blond bier, dat hergist op de fles.
Het is een aangenaam fruitig bier, gekruid met koriander en een
lichte hopsmaak.

Triple d’ Anvers 8%

€ 4.00

Lichtzoete start met een mooie balans tussen hopbitter,
fruitigheid en een fris, sprankelend karakter door hergisting.

€ 3.50

De smaak is zacht, licht zurig, een beetje granig wat zorgt
voor de nodige volmondigheid. Het bier is op en top verfrissend
met een hoge doordrinkbaarheid en een zoete, honingachtige,
licht geparfumeerde afdronk.

Westmalle tripel 9.5% € 3.50
Zowel in aroma als smaak wordt dit bier gekenmerkt door een
gebalanceerde, fijne hoppigheid, een lichte vanilletoets en een
fruitigheid die zich doortrekt tot in de afdronk. Het zachte moutkarakter blijft aangenaam op de achtergrond waardoor het bier
over een zeer verfrissende smaak beschikt, zonder in te boeten
op het vlak van volmondigheid. .

Orval 6.2%

Alfred 7.5%

€ 3.30

Een licht fruitig aroma, een subtiele moutige smaak en een
uitgesproken hopkarakter kenmerken dit bijzonder bier.

De Poes 8%

€ 3.30

Fruitig biertje met een lichte alcoholtoets achteraan de tong.
De gebruikte kruiden zorgen dan weer voor de aangename
frisheid en de verwijzing naar bloemen en citrus.

Mrll 6.7%

€ 3.30

Dit biertje is er eentje uit de duizend.
Gebrouwen met water, mout, hop, gist en Oost-Indische kers

Quintine Bio Bier 5.9% € 3.30
Een bio-organic blond bier met fruitige aroma's. Het bier heeft
eveneens een uitgesproken hopkarakter.

Saison Dupont 6.5%

€ 3.20

Frisse & pittige aanzet. Bitter en droog met hoppige nasmaak
waarin toetsen van citrus, pompelmoes doorkomen.

TRAPPISTEN
Westmalle bruin 7%

Ons huisbier is gebrouwen met volmout Franse gerst en
Belgische hop.

€ 4.00

Een Belgisch blond speciaalbier, het heeft een hoge gisting
en wordt nog een hergist op de fles. Het alcoholpercentage
bedraagt 8.5%. Het boeket is pittig en prikkelend in de neus
met wat citrus, die zelfs licht neigt naar pompelmoes door het
gebruik van enkel de beste nobele hopsoorten.

Valeir 6.5%

€ 3.50

Eerder neutraal van geur, gemout en zacht gehopt in de neus,
met een fijne fruitigheid op de achtergrond. Zacht van smaak
ook: weinig fruitig, zéér subtiel gekruid, met een ietwat zoetig
accent.

BLONDE BIEREN
Jupiler NA 0%

BRUINE BIEREN
€ 3.00

MC Chouffe 8%

€ 3.00

Jupiler Non Alcohol Is blond gekleurd en heeft een volle
schuimkraag en een heerlijk aroma

Gebrande smaak, maar niet zoetig. Zacht en volmondig met
een fruitig-kruidige afdronk.

Geuze Boon 7%

Ename Dubbel 6.6%

€ 3.00

Dit bier heeft een zeer frisse, meer fruitige dan kruidige neus,
met toetsen van citrus (pompelmoes) en eik.

Vedett 5.2%

€ 3.00

€ 3.50

Volmondig en romig, donkere mout, impressies van bittere
chocolade en zoet fruit (vijgen, donkere rozijnen,…), lichte
toets van gist, verrassende droge afdronk.

Zowel in aroma als smaak wordt dit bier gekenmerkt door
een gebalanceerde, fijne hoppigheid, een lichte vanilletoets en
een fruitigheid die zich doortrekt tot in de afdronk. Het zachte
moutkarakter blijft aangenaam op de achtergrond waardoor het
bier over een zeer verfrissende smaak beschikt, zonder in te
boeten op het vlak van volmondigheid.

Maredsous bruin 8%

Vedett White 4.7%

Liefmans goudenband 8% € 4.00

€ 3.00

De smaak is zacht, licht zurig, een beetje granig wat zorgt voor
de nodige volmondigheid. Het bier is op en top verfrissend met
een hoge doordrinkbaarheid en een zoete, honingachtige, licht
geparfumeerde afdronk.

Duvel 8.5%

€ 3.50

Een Belgisch blond speciaalbier, het heeft een hoge gisting
en wordt nog een hergist op de fles. Het boeket is pittig en
prikkelend in de neus met wat citrus, die zelfs licht neigt
naar pompelmoes door het gebruik van enkel de beste nobele
hopsoorten.

Ename Blond 6.5%

€ 3.50

Speels mondgevoel, aangename pareling, mooie moutaanzet
gevolgd door een fruitige en licht bittere toets, met een mooie
droge afdronk.

Maredsous blond 6%

€ 3.50

Dit blonde biertje verenigt diverse mout en hopcomponenten
tot een harmonieuze smaakbeleving. Een toets van fruitigheid
verrijkt de overwegend frisse & lichtbittere afdronk. Een ideale
dorstlesser met net ietsje meer .

Omer 8%

€ 3.50

Frisse en fruitige volle smaak met een fijne hopbittere toets.
Naast de licht bittere afdronk valt OMER vooral op door
zijn goudgele kleur.

Tripel Karmeliet 8.4

€ 4.00

Helder goudblond bier met een fijne pareling en stevige witte
schuimkraag. Fris fruitig (abrikoos) aroma met een kruidige
toets. Volle, evenwichtige smaak met frisse en fijne toetsen
van citrus en koriander. Mooie lange afdronk.

€ 3.50

Een bruin bier met zijn getaande, diepbruine bourgogne-kleur
herbergt een zeer expressief palet aan aroma's. Een royaal
karamelbouquet wordt aangevuld met meesterlijk gedoseerde
fruit- en kruidtoetsen.

Droge, licht gekarameliseerde moutsmaak, verrijkt met fruitige
toetsen die aan noten of gedroogde rozijnen refereren

Rode wijn
Caldora (glas)
Caldora (fles)

€ 3.00
€ 18.00

Folie des Frères (glas)
Folie des Frères (fles)

€ 4.00
€ 20.00

Chateau Perrin (glas)
Chateau Perrin (fles)

€ 6.00
€ 30.00

Witte wijn
Moulin des Vignes (glas)
Moulin des Vignes (fles)

€ 3.00
€ 18.00

El Picoteo (glas)
El Picoteo (fles)

€ 4.00
€ 20.00

Grechetto (glas)
Grechetto (fles)

€ 6.00
€ 30.00

Rosé wijn
Domaine Delambree (glas)
Domaine Delambree (fles)

€ 5.50
€ 30.00

Cava
Cava 37.50cl
Cava 75.00cl

€ 15.00
€ 30.00

