Dranken

Openingstijden
Mei tot oktober
Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag vanaf 17:00
Zaterdag & zondag vanaf 12:00
Onze keuken sluit om 20:00

In juli en augustus zijn wij doordeweeks
ook vanaf 12:00 uur open

Warme Dranken
Koffie 						
2,00
Espresso 					2,00
Cappuccino 					2,20
Latte macchiato 				2,20
Koffie verkeerd 				
2,20
Thee van Teabar				2,00
Verse munt thee 				
2,50
Zoethout - gember - sinaasappel thee 2,50
Verse volle melk 				
1,90
Warme chocolademelk 			
2,40
Appeltaart					3,50
Voor bij de borrel
Mandje brood met huisgemaakte
pesto of kruidenboter 			
3,50
Bitterballen 8 stuks met mosterd 		
5,50
Kaastengels 8 stuks met chilli saus
5,50
Portie olijven 				2,50

Wilt u meer informatie over allergenen in onze
gerechten?
Vraag het aan een van onze medewerkers!

Chaudfontaine rood, blauw
2,00
Chaudfontaine rood, blauw 0,75 4,00
Coca cola, Cola light, Cola zero 2,00
Nestea sparkling, Nestea green 2,50
Fanta, Sprite, Cassis 		
2,00
Tonic, Bitterlemon 			
2,00
Rivella light, Ginger Ale 		
2,00
Tomatensap 				2,20
Appelaere, Perelaere 		
2,50
Chocomel, Fristi 			
2,20
Ranja (Limonade)			1,70
Verse jus d’orange 			
3,00
Bionade Vlierbessen 		
3,50
Bionade Gember- sinaasappel 3,50
Huisgemaakte iced tea		
2,75
Wijn
Glas/Fles				3,50/17,00
Ramón Roqueta, Spanje
Wit: Macabeo, Chardonnay
Rood: Tempranillo
Rosé: Cabernet Sauvignon, Garnacha
Glas/Fles				4,25/22,00
Montgravet, Frankrijk
Wit: Sauvignon blanc
Rood: Syrah
Fles					21,00
Prosecco, la Tordera
Bier
Van de tap
Heineken fluitje 			
Heineken vaasje 			

2,00
2,20

Bier op fles
Palm 					3,50
Duvel 					4,00
La Chouffe 				4,00
La Trappe dubbel 			
4,00
Jopen Hoppen 			
4,00
Bitburger 0,0% 			
3,00
Liefmans 				3,50
Texels Wit 				4,00
Texels Skuumkoppe 		
4,00
Wisselend seizoensbier – vraag onze bediening!

Lunch (tot 16:00 uur)
Keuze uit wit of bruin brood
Kroketten met mosterd 										7,00
Uitsmijter van drie eitjes 										7,00
Met naar keuze spek, ham, tomaat of kaas 		
					(0,50 per item)
Gerookte zalm met crème fraîche 								7,50
Mozzarella met tomaat & pesto 									7,00
Carpaccio met kappertjes, olijven, pijnboompitten & Parmezaanse kaas 			
7,50
Voorgerechten
Geserveerd met brood en huisgemaakte kruidenboter
Salade geitenkaas 										 8,50/12,50
Gemengde salade, tomaat, komkommer, pijnboompitten, olijven, warme geitenkaas,
honing & tijm
Salade peper 											 9,50/13,50
Gemengde salade, tomaat, komkommer, kiprollade, uitgebakken spek, avocado crème,
olijven & walnoten
Carpaccio 											 9,50
Dun gesneden rundvlees, rucola, pijnboompitten, kappertjes, Parmezaanse kaas,
olijven & pesto
Tomatensoep met crème fraîche									 5,00
Uiensoep met gegratineerde kaas								 5,00
Hoofdgerechten
Saté duo 												
15,50
Varkenshaassaté & kipsaté met pindasaus, frites & salade
Black Angus biefstuk 										17,50
Pepersaus of gorgonzolasaus, frites, groenten & salade
Peper’s burger 											15,00
100% runder burger met kaas, spek, uien, frites & salade
Vegetarische pasta											14,00
Penne met tomatensaus, aubergine, courgette, parmezaanse kaas, rucola,
mozzarella & pijnboompitten			
Vissalade												14,50
Gerookte zalm, Hollandse garnalen, forel, tonijnsalade & cocktailsaus			
Speciaal voor onze kleine gasten
Kindersoep naar keuze: kopje tomaten- of uiensoep met soepstengels			
3,50
Kinderpannenkoek met suiker & snoepjes om te zelf te versieren				
3,50
Kinderpannenkoek met naar keuze: 				
appel, spek, kaas, ananas, rozijnen of ham 							
4,50
Kinderpannenkoek met vers fruit 									5,50
Kroket, frikandel of kaassoufflé met frites & appelmoes 					
6,00
Kinder kipsaté met frites, pindasaus & appelmoes 						
7,00

Peper’s pannenkoeken SPECIALS (Pannenkoeken met meegebakken ingrediënten)

Desserts

Bella vista 												10,25
Vanille room ijs met slagroom 			
2,95
Appel, krenten, rozijnen, kaneel, poedersuiker & Tia Maria 		
			
Dame Blanche 					5,00
Grootvader 											11,00
Spek, ham, salami, ui, champignons, paprika & kaas 						
Vanille room ijs met melkchocoladesaus & slagroom
									10,25
Grootmoeder
Ham, paprika, champignons & kaas 		
								 Coupe Noot 						5,50
Kaas speciaal 											10,25
Amandelmelk- & walnoten ijs met amandel
Kaas, champignons, paprika, ui, tomaat & oregano
					
		
krokantjes, karamelsaus & slagroom
											10,25
Spek speciaal
Spek, ui, tomaat, paprika & champignons
								 Sorbet 						
6,50
											10,25
Hawaï
Drie smaken sorbet ijs met vers fruit & slagroom
Ham, verse ananas, kaas & oregano 								
											10,75
Italia 		
Brownie 						
6,50
					
Salami, ham, paprika, tomaat, olijven, kaas & oregano
Huisgemaakte brownie met melkchocoladesaus
pistache ijs & slagroom
Peper’s pannenkoeken SPECIALS (Pannenkoeken met beleg)

Pannenkoeken Diameter 28 cm
Onze pannenkoeken zijn ook gluten- &
lactosevrij te bestellen (+ 1,00 supplement)

Stroop, poedersuiker & roomboter
5,00
Appel, kaneel & poedersuiker 		
6,75
Ham 						
6,75
Spek 						
6,75
Kaas 						
6,75
Rozijn & poedersuiker 			
6,75
Verse ananas & poedersuiker 		
6,75
Gember & poedersuiker 			
6,75
Nutella of jam 				
6,75
Appel, krenten, rozijnen, kaneel		
8,50
& poedersuiker 				
Spek & appel 				
8,50
Spek & rozijnen				8,50
Spek & kaas 					8,50
Spek, appel & rozijnen 			
8,50
Verse ananas & kaas 			
8,50
Ham & kaas 					8,50
Gember & kaas 				
8,50
Vanille-ijs 					8,50
Appel, gemengde noten, rozijnen,
9,00
kaneel & honing 				

											12,50
Oriëntaal
Roergebakken kip, champignons, paprika, prei, ui, taugé, ketjap & sambal 		
Egypt 												12,50
Kipshoarma, knoflooksaus & salade 								
Gegrilde groenten 										11,50
Diverse groenten van het seizoen met Parmezaanse kaas, pijnboompitten,
rucola & balsamico stroop 						
Geitenkaas 					 						11,50		
Uitgebakken spek, peer, rucola, frambozensaus & geitenkaas uit de oven				
											12,50
Jagers
Gebakken kippenlevertjes, champignons, paprika, ui, rozijnen & Madeira-saus
‘t Kopje 												12,00
Kiprollade, avocado crème, salade ,tomaat, komkommer & crème fraîche
Drie kazen 											11,00
Brie, geitenkaas, Gorgonzola & salade 					
											12,50
Schotland
Gerookte zalm, crème fraîche, kappertjes & salade 					
Belgium 												10,50
Gemengde noten, vanille-ijs, melkchocoladesaus & slagroom 				
Tropical 												11,00
Vers fruit, vanille-ijs, slagroom & Grand Marnier
					
France 												10,50
Brie, walnoten & honing 									
Caprese												12,00
Gegrilde cherry tomaat, mozzarella, basilicum olie en Parma ham
Romanoff												12,50
Verse aardbeien, vanille room ijs, slagroom & aardbeien likeur
							

Glutenvrije appel muffin 				
Met slagroom & kaneel		

4,50

Pipo kinderijsje 					3,00
Clowntje van een bolletje vanille room ijs op een
hoorntje met een verrassing
Kinderbeker 						3,50
Leuke figuurbeker met vanille room ijs & slagroom
om mee naar huis te nemen
Nice fruit ijs op een stokje 				
Peer-sinaasappel of aardbei smaak

3,00

Digestieven
Cognac & Whisky					4,50
Diverse likeur 					4,50
Vraag naar ons assortiment!

Special Coffee 					
Irish coffee
Koffie, Jameson, bruine suiker & slagroom

Spanish coffee

Koffie, Tia Maria & slagroom

French coffee

Koffie, Grand Marnier & slagroom

Baileys coffee

Koffie, Baileys & slagroom

Italian coffee

Koffie, Amaretto & slagroom

Kiss of fire

Koffie, Tia Maria, Cointreau & slagroom

6,00

