
PLANKEN
Geserveerd met brood en dips

Ûnne grôte borrel plank
Chickenwings, gemengde snacks, nacho’s, hammen en kazen   25 
   
Bakkers plank       14
2 soorten ham, 2 soorten kaas en gerookte zalm

Van Dik Hout plank     16
4 Chickenwings, bittergarnituur, nacho’s en olijven

Vleesch plank      15
2 soorten ham, 2 soorten worst en Moink balls

BITES
Brood met smeersels     6
Huisgemaakte kruidenboter, aïoli en oude kaas tapenade

Verse tomatensoep [vega]     6
Geserveerd met brood

Chimichurri gamba’s      12 / 15
Gebakken in chimichurri kruidenolie, geserveerd 
met brood om te dippen

Moink balls       8
Gehaktballetjes in spek met BBQ saus 

BAKKER KLASSIEKERS
Geserveerd met friet

Runderstoofpotje      15
Gemaakt met La Trappe Dubbel, wortel, boontjes en knolselderij, 
geserveerd met een frisse salade

Vis en friet       13
Gepaneerde witvisfilet, remoulade saus, azijn en salade

Coca Cola kip      15
Kippenbout gesmoord in huisgemaakte BBQ saus op basis van 
Coca Cola Cherry, geserveerd met groenten

Ûnne grôte plank      26
Shuffle truffle burger, New Yorker hotdog en nacho’s

BURGERS 
                Geserveerd met friet 
Teun hamburger (180 gram)     14 
Met bierkaas van Balthasar tripel, bacon, sla, tomaat, 
augurk en bieronaise

Shuffle Truffle (180 gram)     14
Met cheddar, bacon, sla, tomaat, augurk en truffelmayonaise

Pumpkin [vega]      12
Gemaakt van pompoen, rode ui, quinoa en koriander 
geserveerd met sla, tomaat en frisse tzatziki

*Bij de burgers kan voor 1 euro een omeletje op de burger bijbesteld worden

** Echt grote honger? 
Voor 5 euro extra maken wij er een dubbele burger van 360gr

HOTDOGS 
[150 GRAM]

Geserveerd met friet
Keuze uit rund, varken of [vega] 

Griekse Dog       10
Met koolsla, ijsbergsla, rode ui en  frisse tzatziki

Mexicaanse Dog       10 
Met koolsla, spek, guacamole, 
tomaat, rode ui, jalapeño’s, crème fraiche en tortilla chips

New Yorker       8
Met koolsla, mosterd, ketchup en gebakken uitjes

Hotdog proeverij (2 personen)    18
1x Griekse Dog, 1x Mexicaanse Dog, 1x New Yorker 

SALADES 

Zee Salade                13 / 16
In olie gebakken gamba’s, gerookte zalm, kappertjes, 
rode ui, komkommer en sereh dressing

Chili sin carne  [vegan]                12 / 15 
Met zwarte bonen, mais, paprika, ui, koriander en 
huisgemaakte salsa

SNACKS

Bourgondische bitterballen     6
Gemengde snacks      10
Buffalo chickenwings     8
Uienringen in bierbeslag [vega]    5
Frikandellen      5
Kaassoufflés mix van kaas, pikant, roomkaas en mozzarella [vega] 7
Loempia’s [vega]      6
Kipnuggets      5
Nacho’s o.a. kaas en salsa (Ook als XL te bestellen) [vega]         8 / 13

 ZOET
  
Choco Trio       9.5
Brownie met witte chocolade mouse en chocolade ijs

Cheesecake      7
Cheesecake van de week geserveerd met vanille ijs


