
Veë vennen het fèèn da zjeë hèè zeit!
Zeit oech op oer gemaak en wa ziet zjeë ter goed oat!
Wielt zjeë iet eëten of drenke, zeg het mer, veë 
maoken het bè vùl plezier vör oech vjarig 

Hey luitjes, hartstikke leuk dat jullie er zijn!
Ga lekker zitten en jeetje wat zie je er top uit!
Hongertje? dorst? geef maar een gil, we maken het 
met veel plezier voor je klaar!

We zijn er voor jou!
 
Patrick, Debby, Mimmo & team



Ik heb tijd, ontbijt!  30,00
2 lekkere kopjes Blanche Dael koffie/thee, fruitsap, koffiekoekjes, vleesjes, kaas 
assortiment, gerookte zalm, spek met ei, confituur, vers fruit, granen, yoghurt, zoete 
mousse en een glaasje bubbels

Ik ben een bourgondier! 25,00
Gebakken eieren met houthakkersspek, kip kap, Vlaamse hammen, worst, stuk brie met 
Luikse siroop, boerenbrood, druiven, stuk taart en een Blanche Dael koffie/thee

SLANKIE  25,00
Kopje Blanche Dael koffie/thee, magere yoghurt met granen, fruitsap, vers fruit, 
Molenbrood, crackers, magere charcuterie, kazen, confituur

VEGGIE 27,50
Kopje Banche Dael koffie/thee, fruit, groentjes, zoete koekjes uit de oven, confituur, 
museli, yoghurt, zoete mousse, pannenkoekjes met een lekker plankje en eitje

Pukkie (-12 jaar) 12,50
Pannenkoeken, nutella, confituur, chocoladebroodje, boterhammetje, kinderworstje, 
yoghurt en een appelsapje

op grootmoeders wijze 15,00
Kopje Blanche Dael koffie/thee en verloren brood met suikertjes

Spek met eieren 13,50
Houthakkersspek met eieren en brood

Mörgen eëten   
Bè Den Appel Ontbijttijd:  

08.00-12.00



Brunch &
Lunch
Brunch 35,00
Bubbels, fruitsap, koffie/thee, gerookte zalm, soepje, vleesjes, kaasjes, pannenkoeken, 
vers fruit, taartje of zoete mousse, toast, boerenbrood, spek uit de oven, confituur

twaalfuurtje vlees 12,50
Toast met eitje en kaas, vleeskroket, slaatje en soepje van de dag

twaalfuurtje vis 15,00
Toast met eitje en kaas, viskroket, slaatje en soepje van de dag

lunchmenu van de week: buikje vol 18,00
Elke week weer nieuw! 3-gangen menu soepje - hoofdgerecht - vers gedraaid ijsje

soep van de dag 7,50
Geserveerd met brood, boter en korstjes uit de oven

Dikke tosti uit de zee 18,50
Met zalm, scampi, krab, kaas en aardappelsalade

dikke tosti uit frankrijk 17,50
Met brie, siroop, kruiden, zuiders spek en aardappelsalade

dikke tosti uit italië 17,50
Met taleggio, parmaham, pesto, ui, kruiden, pijnboompitten en aardappelsalade

DIKKE TOSTI UIT GRIEKENLAND (veggie)  17,50
Met fetta, olijven, rode ui, zongedroogde tomaten, tzatziki, komkommer

DIKKE TOSTI UIT HAWAI  17,50
Met 3 kazen, hesp, groenten, gegrilde ananas

DIKKE TOSTI BIJ DEN APPEL  17,50
Met 3 kazen, spek, rucola, kruidenboter, tomaat, gebakken eitje

DIKKE KINDERTOSTI (-12jaar)   12,50 
Met kaas, hesp en een frisdrankje

WORST & BROOD  10,00
Bernerworst gevuld met kaas, gebakken ui en groeten

Brunch- en lunchtijd:  
12.00-18.00



pannenkoeken
Pannenkoeken met een lekker plankje  8,50

Pannenkoeken met ijs en warme chocoladesaus  10,50

Pannenkoeken met vers fruit en ijs  12,50

Pannenkoeken met gebakken appel   9,50

Pannenkoeken met spek en groenten  12,50

Pannenkoeken met kaas en groenten  12,50

wafels
Wafels met suiker  7,50

Wafels met warme krieken en ijs  12,50

Wafels met vers fruit en ijs  13,00

Wafels met advocaat en ijs 13.50

WRAPPIES met salade
Wrap Kip  15,00

Wrap Zalm  17,50

Wrap Carpaccio  16,00 

Wrap Tonijnsalade  16,00

Wrap Brie/Spek  16,00



TAPAS TO SHARE
Buffalo kippies met blauwe kaas uit de oven  12,50

Bitterballen van Dobben  8,50

Camembert uit de oven op  Boerenbrood  15,00

Scampi kruidenboter  15,00

Kaaskroketten  13,50

Spekfakkels  7,50

Lamsstokjes  7,50

Uiringen frituur  4,50

Worstenbroodjes  7,50

Houthakkerspek uit de oven  12,00

Olijven  4,50

Pinsa met spek en ui ( flammkuchen-oven)  7,50

Vitello tonato  15,00

Vrijdag &  
zaterdag Dinnertijd:  

18.00-21.00

Elke maand een nieuw menu of à la carte

TAPASPLANK DELUXe    25,00

Assortiment warme en koude tapas-

hapjes, kazen, charcuterie, brood, 

soepje



PASTATIJD
Tagliatelle scampi met brood 23,50

Penne kip/curry met brood 22,50

Paella & tapas  25,00

Spaghetti bolognaise  15,00

Lasagne  15,00

van bij ons
Videe met salade en vers gesneden frieten  15,50

Stoofvlees met salade en vers gesneden frieten  15,50

Bouletten in tomatensaus met salade en vers gesneden frieten  15,50

voor de pukkies
Frikandel met frietjes  7,50

Bouletten in tomatensaus met frietjes  10,50

Videe met frietjes 10,50

Spaghetti bolognaise met brood  8,00

Vrijdag &  
zaterdag Dinnertijd:  

18.00-21.00

Elke maand een nieuw menu of à la carte



koffies uit de ambachtelijke 
branderij van blanche dael
Bakkie Borbon Royale  2,50

Bakkie deca Blanche Dael  2,50

Bakkie espresso Blanche Dael  2,50

Bakkie cappuccino  3,20

Kopje thee (assortiment)  3,20

Warm chocolademelkje  3,00

Bakkie Latte 3,20

Bakkie Bodhi Chai Latte 3,50 

(3 smaken)

Speciallekes
Italian Coffee 7,50

Irish Coffee 7,50

Mimmo’s Coffee 7,50

Baileys Choco 7,50

frisdranken
Coca-Cola, Zero 2,40

Fanta 2,40

Chaudfontaine blauw 2,40

Chaudfontaine rood 2,40

Tönissteiner orange 2,60

Tönissteiner citroen 2,60

Ice Tea 2,60

Appelsappie van ‘t Kadeeke 3,50 

(5 smaken)

Verse jus  4,50

Wijnen
Rood, wit of rosé 4,50

Bubbels 6,50

bieren
Cristal 2,50

Wilderen Goud 3,00

Wilderen Tripel Kanunnik 3,80

Wilderen Cuvée Clarisse 3,80

Wilderen Kriek 3,50

Ter Dolen Donker 3,80

Ter Dolen Armand (blondje) 3,00

Duvel 3,80

La Chouffe 3,80

Dranken


