GOOD MORNING
De Rouw specialiteiten | 4,15

Gebak naar keuze | Worstenbroodje | Saucijzenbroodje

Ander Lekkers

Homemade cheesecake | 5,15
Belgische wafel | whipped cream | 5,15
Belgische wafel | whipped cream | warme kersen | 5,95

Tosti

Tosti Classic (ham - kaas) | 5,50
Tosti Tropical (ham - kaas – ananas- tomaat) | 6,95
Tosti France | 7,95
(kippendij – brie – walnoot- spinazie – vijgencompote )
Wenteltosti | 7,95
(in eibeslag gebakken - gerookte zalm – kaas – gefrituurde peterselie - kreeftenmayo)

HAPPY AFTERNOON
High tea deluxe | 19,65 p.p.

(vanaf 2 personen)
Begin met een heerlijke flute tricolore & een amuse
Gevolgd door een feest aan diverse heerlijke hartige
en zoete lekkernijen

Verse oesters | 2,00 p.s.
Op ijs & zeewier – citroen

Huisgemaakte ‘bitterballen’ (3st) | 5,00
Oesterzwam – kreeft – falafel

SPECIAL LUNCHTIME
Soepen | Dé perfecte start van iedere lunch!

Klassieke tomatensoep | flute 3,95/ normaal 5,95
Bisque d’homard | flute 4,95/ normaal 7,35
Ramen maaltijdsoep | noedels - bosui – shiitake – scharrelei | 7,95

Shared lunch | 28,65 (voor 2 personen)

Onze chef-kok stelt iedere week een heerlijk 2 gangen shared lunchmenu samen.
Laat je verrassen!
Allergie? Meld het ons!

Bread from the Mill | 12,75
Onze welbekende Kilsdonkse Molenbol heerlijk belegd

Middle East

Feta - gegrilde aubergine - harissa - rode biet - dukkah - spinazie

Asia

Krabsalade met limoen - gemarineerde zalm - butterfly shrimp - avocado - botersla
Sesam & kerrie & kreeft mayo

US

Pulled porck - gebakken scharrelei - avocado - kaas - rode ui chutney

Pisto’s uit de oven | 9,75
Vers afgebakken, krokant en smaakvol. Keuze uit wit of volkoren

Korea

Rendang van jack-fruit - kimchi - zoetzure komkommer - sesam mayo - gedroogde zoete ui

Spain

Tonijn salade - rosbief van tonijn - gepofte paprika - zoetzure komkommer - witte ui gekonfijt in de
sherry

Italy

Carpaccio – filet americain - truffelmayo - Parmezaanse kaas - rucola - pittenmix

Bagels | 11,35
Rond en met een gat in het midden, vers van de stok
Sesam wit /volkoren bruin/ zongedroogde tomaat

Tel Aviv

Falafel - avocado - spinazie - tuinkers - humus - rode biet

Kyoto

Asian zalm - gepocheerd ei - wakame - furikake - soja Hollandsaise - edame spread

Galway

Rosbief van rund - oude kaas - veldsla - Martino saus

Old… but Gold
Onze classics! Zelfs niet in een nieuw jasje maar ‘as they are’

Pistolet healthy| 9,75

Gerookte kipfilet – belegen kaas – tomaat – komkommer – scharreleisalade – rode ui

Bagel gerookte zalm| 11,35

Gerookte zalm – mierikswortel roomkaas - dillemayonaise - veldsla

Killy classic| 12,75

Kilsdonkse molenbol - gerookte runderrib-eye - carpaccio - filet americain
martino saus - scharrel ei

Salade gerookte kipfilet | 16,75

Gerookte kipfilet - appel - spekjes - pijnboompit - frambozendressing

Fabulous Eggs
Onze favoriete (scharrel)ei gerechten voor de stevige trek

Uitsmijter | (vanaf) 10,95

Boerenbrood met Ham - kaas - bacon - in iedere samenstelling mogelijk

Boeren omelet| 10,95

3 scharreleitjes - groentes – champignons - achterham - belegen kaas

Omelet roll | 10,95

3 scharreleieren in de kluts - garnalen salade - courgette – sashimi van tonijn – sesammayo

Luxurious Salads | 16,75
Onze lekkerste salades, feestelijk gedecoreerd

Marrakech

Falafel - spinazie - gegrilde courgette - pompoen - amandel - tahin yoghurtsaus

Malmö

Rosbief van tonijn - gemarineerde zalm – butterfly shrimp - krabsalade met limoen
tuinkers - couscous - kreeften mayo

Limassol (14,95)

Club salade met gebakken haloumi - kerrie scharrelei - crème van buratta
gegrilde courgette - cherrytomaat - pijnboompit
Carnivoor? Geef het door! Gerookte scharrelkipfilet (+1,80)

Kids
Ook voor de allerkleinste iets lekkers!
Wentelteefje | 2,85
(eibeslag – kaneel – suiker )

½ tosti | 2,85
(ham – kaas - ananas)

Boerenboterham | 2,85
(chocoladekrullen | belegen kaas | ham )

Roerei| 2,85
(ei in de kluts – boerenboterham )

Juices & Milkshakes
Verse geperste jus d’orange (200 ml) | 3,65
Verse geperste jus d’orange (400 ml) | 4,95
Orange Power | 5,35
(jus d’orange - mango - gember - wortel - aardbei)

Pink & Spicy | 5,35

(jus d’orange - aardbei - framboos - rode peper - biet)

Tropical Yellow | 5,35
(ananas - banaan - mango - kurkuma - kokoswater)

Udens trots | 5,35
(jus d’orange - ananas – Udense kersen - aardbei)

Flute tricolore | 3,65
(jus d’orange - ananas – Udense kersen – witte perzik)

Milkshake Aardbei | 4,95
(aardbei - melk - vanille-ijs - roze peper)

Milkshake Mango | 4,95
(mango - kokosmelk - vanille-ijs - kardemompoeder)

Milkshake Banaan | 4,95
(banaan - amandelmelk - vanille-ijs - Nescafé)

Happy Drinks
Mimosa | 6,95

(Huisgemaakte limoncello met cava en wilde perzik)

Moscow Mule | 7,95
(Wodka - Lo-Cal soda Double ginger - suikerwater - limoen - kaneel)

Gin Tonic | 7,95
- Limoen & komkommer
- Framboos & Rozemarijn (ook alcoholvrij te bestellen)

Gin Muchachos Sour | 7,95
(Gin – Chartreuse – yuzu – suiker – eiwit – olijfolie)

Kombucha
Butcha Wild Fermented Drinks zijn gemaakt op basis van kombucha fermentatie, vruchtensappen,
kruiden en specerijen.

Butcha Kombucha Blood orange & Bergamot | 4,50
Een bloedsinaasappel brew vol karakter en infused met aromatische bergamotschil en Earl Grey thee.
Als finishing touch een kick van rode chilipeper

Butcha Kombucha Hop & Grapefruit | 4,50
Brew met citra-hop om de citrus-smaken en aroma’s zo goed mogelijk naar voren te laten komen.
Dit zorgt voor balans met de grapefruit en wordt afgetopt met een vleugje zeezout

Butcha Kombucha Ginger & Kaffir Lime | 4,50
Een gember brew gebrouwen met Szechuan peper en Jasmijnthee waar aromatisch Kaffir limoen aan
toegevoegd is voor een scherp randje

Lo-Cal soda
Lo-Cal soda’s bevatten van nature minder suiker, zijn vrij van zoetstoffen, 100% natuurlijk en extreem
verfrissend!

StrangeLove Lo-Cal Cloudy Pear | 3,95
Een complexe en gelaagde soda van troebel perensap gecomplementeerd door aromatisch kaneel.

StrangeLove Lo-Cal Holy Grapefruit | 3,95

De smaak van het scherpe, droge sap van Cubaanse witte grapefruits in combinatie met peperige, kruidige
topnoten van de basilicum.

StrangeLove Lo-Cal Double Ginger Beer | 3,95
Australisch gembersap zorgt voor diepte en de aromatische Fijiaanse gemberextract voor een gember spice.

Koude dranken
Gehele assortiment | 2,75
Pepsi / Pepsi Max
Sisi / 7-up
Royal Club Bitter Lemon
Royal Club Tonic
Royal Club Ginger Ale
Sourcy rood / blauw
Lipton Ice / Lipton Ice Green
Rivella
Royal Club Appelsap / Royal Club Tomatensap
Chocomel / Fristi

Bieren
Swinckels Volmaakt (5,3%) | 3,65
Belgian Coast IPA (5,5%) | 4,65
Brugse Zot Blond (6%) | 4,65
IJwit (6,5%) | 4,65
La Trappe Dubbel (7,0%) | 4,65
Gouden Carolus Triple (8,5%) | 4,65
Radler 0.0% | 3,65
Swinckels 0.0% | 3,65
Vraag naar ons wisselend biertje van de tap | 3,65

Wijnen
Rood
Oude Kaap, Pinotage | 3,95
Zenato - Valpolicella Superiore D.O.C. | 5,50

Wit
Oude Kaap, Chardonnay | 3,95
Bon Courage Estate - Chardonnay Prestige Cuvée | 5,50
Mount Riley, Sauvignon Blanc | 6,50

Rosé
Oude Kaap, Blanc d’Noir | 3,95
Calelenta Fantini rose | 4,95
Ibis Prosecco | 4,50

Cava
Villa Conchi | 5,50

Koffie
Koffie | 2,40
Cappuccino | 2,75

Soja-, haver- of amandelmelk in plaats van volle melk +,0,30

Decafé koffie | 2,50
Espresso | 2,50
Espresso dubbel | 3,15
Koffie verkeerd | 2,75
Latte macchiato | 3,00

(met hazelnoot- of karamelsiroop +0,40)

Wiener melange | 2,75
Panna montata | 3,05 (koffie met slagroom)
Warme chocolademelk | 2,50 (slagroom +0,65)
Chai latte | 3,15

Bonbonnetje erbij? +0,65*
(*m.u.v. Picasso)

Koffiespecialiteiten
Verwenkoffie | 3,95
White chocolate | 3,95
Irish coffee | 5,95
Whiskey

French coffee | 5,95
Cognac

Italian coffee | 5,95
Amaretto

Spanish coffee | 5,95
Licor43

Jamaican coffee | 5,95
Rum

Thee
Twistea thee | 2,50

Pure Green - Caramel Superior - English Breakfast - Healthy Ginger - Organic Rooibos - Lovely Tiramisu
Womans Dream - Sea of Blossoms - Green Lemon

Verse muntthee | 3,20 (met honing +0,50)
Verse gemberthee | 3,20
Greek Mountain | 3,15

Deze prachtige bloemen groeien in de bergen van Griekenland op een hoogte van
1000 tot 1300 meter en zitten bomvol antioxidanten en essentiële oliën.
Greek Mountain Tea is exclusief doordat deze bloemen maar beperkt beschikbaar zijn.

