
   

Brood
*keuze uit wit of donker brood
• Broodje ham en/of kaas
• Liever een pistolet
• Pistolet gezond 

Sla, ham, kaas, tomaat, 
komkommer ei en ui

• Clubsandwich Zalm* 
Handgesneden brood  
belegd met bieslook-
roomkaas, sla, gerookte zalm, 
avocado en komkommer, 
geserveerd met chips

• Clubsandwich  
Handgesneden brood belegd 
met sla, tomaat, mayonaise, 
gerookte kip, avocado, 
gebakken ei en ontbijtspek, 
geserveerd met chips

Toast en tosti’s
• Tosti kaas  
• Tosti ham/kaas
• Croque Madame  

(met gebakken eitje) 

*Bourgondische lekkernij
• 2 Bourgondische kroketten met brood (wit of donker) 

Ook Vega mogelijk
• 2 Bourgondische kroketten met friet 

• Kapiteinsburger 
100% rundvlees hamburger van 150 gram, op de bakplaat 
gebakken, geserveerd op een hamburgerbun belegd met sla, 
tomaat, komkommer, augurk, rode ui, cheddar, crispy bacon, 
spiegelei en hamburgersausje en friet 

• Zuidwesterburger 
100% rundvlees hamburger van 150 gram, op de bakplaat 
gebakken, geserveerd op een hamburgerbun belegd met 
sla, tomaat, komkommer, augurk, cheddar, sweet pickle relish, 
tomaten relish, gefrituurde uienringen en friet 

• Broodje 212 
Kipburger op een hamburgerbun belegd met sla, tomaat, 
komkommer, augurk, rode ui, crispy bacon, cheddar, dille 
lemon saus en friet 

• Kipsaté 
2 stokjes malse kipsaté à 80 gram met satésaus, gebakken 
uitjes, kroepoek, atjar en friet

• Bootsmanwrap 
Wrap met sla, tomaat, komkommer, rode ui, cheddar, 
chickenstrips en dille-lemon saus geserveerd met friet 

• Havenschnitzel 
Gepaneerde varkensschnitzel met garnituur van sla en friet

• Met champignonroomsaus. 
• Met havengarnituur ( ui, tomaat, champignons en 

gegratineerd met kaas )

• Groenteburger 
Huisgemaakte vegetarische burger van kikkererwten, 
doperwten, wortel, ei, ui, kaas en havermoutvlokken, 
geserveerd op een hamburger bun met sla en komkommer, 
dille-lemon saus en friet 

• Pasta gerookte zalm 
Penne pasta, met kruidenroomkaas, gerookte zalm, ui, tomaat, 
rucola en pijnboompitjes 

Lunch en later Havenspecialiteiten 
• Voor de kids
• Matrozenmenu 

4 kipnuggets, frietjes, appelmoes en mayo 
• Piratenmenu 

4 mini frikandellen, frietjes, appelmoes en mayo
• Brulboei menu 

12 stuks poffertjes met poedersuiker en boter

Toetjes en lekkers
• Appelgebak  

Met slagroom  
Met ijs en slagroom 

• Warme wafel met kersen en slagroom  
Met roomijs

• Poffertjes, met ijs en slagroom
• Bastogneparfait met koekkruim, caramelsaus, 

ijs en slagroom
• Sorbet 

Roomijs met vruchtjes, aardbeientopping en 
slagroom

• Coupe advocaat 
Roomijs met advocaat en slagroom

• Dame Blanche 
Roomijs met warme chocoladesaus en 
slagroom

Borrelkaart
• Nootjes / Borrelmix
• Bourgondische bitterballen  

6 st 
12 st

• XL gefrituurde borrelhapjes  
8 st 
16 s

• Chicken strips 
5 st 

• Gefrituurde uienringen 8 st
• Borrelplank ( warm) 4 stuks pp

Flammkuchen
• Classic: ui, champignon en spek
• Brie: brie, rode ui, champignon en confiture
• Vega: feta, cherry tomaatjes en ui
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Uitsmijters
• Uitsmijters met supplement 

Onze uitsmijters bestaan uit  
2 sneetjes brood (wit of 
bruin) en 3 eieren 
Supplementen: ham, kaas, 
spek, champignons, ui

• Extra supplement

Voor tussendoor
• Brabants worstenbroodjes
• Vega worstenbroodje
• Pasteitje 

Ragoutbakje gevuld 
met huis gemaakte kip/
champignonragout

• Soep van de dag
 

Onze klassiekers
(ook om mee te nemen)
• Broodje kroket/frikandel
• Broodje vega kroket 
• Broodje frikandel speciaal
• Broodje hamburger
• Broodje cheeseburger 
• Broodje kipburger 
• Broodje bal 
• 

Frites
• Portie frites
• Met mayonaise
• Met speciaal
• Met satésaus
• Gezinszak klein (2 a 3 pers)
• Gezinszak groot (4 a 5 pers)

Snacks
• Kroket/frikandel
• Vega kroket 
• Frikandel speciaal
• Kaassouflesse
• Balletje uit de jus
• Portie kipnuggets (6 stuks)



Om bij te tanken

Wijnen 
Wit
• Maravilla, Sauvignon Blanc. 

 Chili, een lekkere wijn met een fraaie balans tussen frisheid, 
fruit en souplesse

• Condado Real, Verdejo-Viura 
Spanje, exotische smaken van mango en ananas, maar ook 
groene appel. Heerlijke citrusafdronk 

• Réserve Saint Marc Chardonnay. 
Frankrijk, geurig in de neus en een krachtige volfruitige smaak. 
Volle en lange afdronk

• Les Chais Réunis Bergerac 
Frankrijk, frisse lichte zoete wijn om zo van te genieten op het 
terras

Rosé
• Réserve Saint Marc Rosé Syrah 

Frankrijk, lichtroze van kleur, zachte fruitige rosé met smaken 
van framboos en ander rood fruit

• Soopjeshoogte Rosé 
Zuid-Afrika, lichtroze kleur, vers rood fruit in zijn smaak. Mooie 
ronde en lange afdronk

Rood
• Réserve Saint Marc Cabernet Sauvignon 

Frankrijk, volle fruitige smaak met een mooie balans tussen 
kracht en souplesse

• Condado Real Tempranillo 
Spanje, geurig in de neus en in de smaak is de wijn stoer, 
kruidig en verfijnd door het rode fruit

Mousserend
• Cava Mas Fi 

Spanje, Mas Fi betekent “het beste van het beste”. Levendig 
van smaak door de fijne bubbel

• Vendôme Mademoiselle Classic 0.0% 
Spanje, een milddroge, alcoholvrije feestelijke schuimwijn. 
Heerlijk als aperitief.

Aperitieven
• Port wit / rood
• Sherry medium / dry
• Martini wit / rood
• Campari
• Aperol
• Crodino ( alcoholvrij )

Cocktails
• Jerry loves Ginger 

Sailor Jerry spiced rum, ginger ale en limoen 
• Pink Spritz 

Gordon’s Premium Pink gin, Cava en sprite
• Aperol Spritz 

Aperol, Cava en bruiswater
• Yellow Cab 

Limoncello, gin, citroensap, Sprite en munt

Mocktails (alcoholvrij)
• Cherrybomb 

Sprite, grenadine en limoensap
• Mojito Crodino 

Limoen, sucre de Cannes, Crodino en munt
• Amaretto Sunrise Crush 

Amarettosiroop, citroensap en sinaasappelsap

Warme dranken
• Koffie
• Cappuccino
• Espresso
• Dubbele espresso
• Café au lait
• Latte macchiato
• Warme chocomelk
• Met slagroom
• Met rum & slagroom
• Thee div. smaken
• Verse Muntthee  

(indien voorradig)

Koffie met een bite
• Irish Coffee  

(Jameson Irish Whiskey)
• French Coffee  Grand 

Marnier of Cointreau)
• Spanish Coffee  

(Tia Maria of Licor 43)
• Italian Coffee (Amaretto)
• Kiss of Fire  

(Cointreau en Tia Maria)

Frisdranken
• Coca Cola regular / zero
• Fanta sinas / cassis
• Sprite
• Chaudfontaine  

naturel / bruisend
• Fuzetea sparkling  

lemon / green
• Finley tonic / bitter lemon / 

ginger ale
• Rivella
• Karaf water met citroen  

en komkommer

Sappen
• Minute Maid  appelsap
• Minute Maid sinaasappelsap
• Minute Maid tomatensap
• Dubbel Fris appel/perzik

Melk
• Fristi
• Chocomel
• Halfvolle melk

Gedestilleerd en Likeuren
• Jenever jong / oud
• Vieux
• Bessenjenever
• Jägermeister / Berenburger
• Schippersbitter
• Smirnoff vodka
• Bacardi Carta Blanca
• Gordon’s London dry / 

Premium pink gin
• Amaretto / Limoncello
• Tia Maria / Licor 43
• Cointreau / Grand Marnier
• Baileys / Sheridan’s
• Safari / Passoa
• Maltky whiskey
• Johnnie Walker red label
• Johnnie Walker black label
• Jack Daniels
• Courvoisier VS
• Remy Martin VSOP

Bieren
Bieren op tap
• Alfa van de tap
• Pul (0.5 ltr)

Bieren op fles
• Alfa donker
• Alfa krachtig dort
• Alfa bokbier (seizoen)
• Palm
• Hoegaarden witbier
• Liefmans Fruitesse
• Grimbergen dubbel
• Grimbergen tripel
• Bavaria Radler 2.0
• Bavaria Radler 0.0 
• Bavaria malt 0.0 

Lunch en later z.o.z.
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