


caffè
Lungo 2,6

doppio 3,8
cappuccino 3

espresso 2,6

espresso macchiato 3
latte macchiato 3,5

ristretto 2,6

tè
earl grey superior zwart 3

china golden yunnan zwart 3

Een prachtige zwarte earl grey van een superieure 
kwaliteit.

Mooie kwaliteit zwarte thee met witte tips uit de provincie 
Yunnan. Heeft een volle maar zeer zachte smaak.

champagne cassis wit 3

china mao feng wit 3

Een bruisende combinatie van groene- en witte thee met 
een fruitige afdronk.

Waardevolle witte thee uit de regio Xi Shuang Ban Na,
in het zuiden van Yunnan. De thee is lichtzoet en bloemig 
van smaak.

lemongrass citroen groen 3

China bancha groen 3

Een heerlijke frisse groene thee met een zachte smaak. 

Een zachte Bancha met een neutrale smaak en een fijn 
boeket. Bancha thee bevat minder theïne dan andere 
groene thee. 

gember-citroen rooibos 3

naturel rooibos 3

Rooibos met een pittige bite van gember, gecombineerd 
met een heerlijke fris-zure citrus smaak.

Rooibos thee in de meest pure vorm zonder toevoegingen 
van andere aroma’s. 

eucalyptus-manuka en aloe vera kruiden 3
In deze thee proef je een perfecte balans van verkoelende 
frisheid, zachte zoetheid en een licht pittige kruidenheid.

verse munt met honing 3,5
verse gember met honing 3,8

van de tap

op fles

dolci
huisgemaakt appelgebak
slagroom + 0,50 

Seizoensgebak 

3

3,5



caffè bevanda
frisdranken
wijnen Check onze uitgebreide wijnkaart.

cocktails Zie onze cocktailkaart.

Vanaf 2,60.

birra
van de tap

heineken  vanaf 2,5  
Heineken 0.0 3,8
birra moretti 20cl 3

brand weizen 30cl 5,5
affligem blond 30cl 5,5

op fles

voortsche vlier wit 6  
voortsche red-ipa IPA 6
groot geschapen blond 6

zeezuiper trippel 6
lamme jan trippel 6

fourchette trippel 5,8 
cornet blond 5,5

mort subite kriek fruitbier 4,8
ijwit wit 5,5

desperados tequilla bier 5,5
affligem blond 0,0 blond alcoholvrij 4,5
radler 2,0% radler 3,5

brugse sportzot 0,5% blond alcoholvrij 5,5
radler 0,0% radler alcoholvrij 3,5



spuntino
arancini
Risotto bitterballen | 6 | mozzarella-tomaat | kinkelsaus

10

bitterballen
Rundvlees bitterballen | 8 | fijne mosterd

8,5

pane
Brood | boter | kinkelsaus 

5,5

crostone tradiotionale
Focaccia | tomatensaus | Grana Padano | mozzarella | 
tomaat | basilicum

9

patate frite
Verse friet | Parmezaanse kaas | truffelmayonaise 

5,5

gamba aglio
Brood | gepelde garnalen | aglio olio | kinkelsaus | rucola

12,5

prosciutto parmaham
Flinterdun gesneden Parmaham | jonge olijfolie | 
hazelnoot | rucola

12

foccacia
Versgebakken deeg | rozemarijn | zeezout | knoflook | 
kinkelsaus

9

bruschetta mix 
Krokante toast met pomodoro | vitello tonato | 
Parmaham 

anti pasti
Diverse Italiaanse specialiteiten | 2 personen 

10

25


