M ENUKAART
& IJ S KAART

Warm e dranken/ko ude
d ran ken
Koffie
Espresso
Dubbele Espresso
Decafe
Koffie verkeerd
Cappuccino / Cappuccino slagroom
Latte Macchiato
Irish Coffee
Italian Coffee
French Coffee
Spanish Coffee
Limburgse Coffee
Cacao
Thee
Verse munt thee
Sourcy rood 75cl / Sourcy blauw 75cl
Sourcy rood / Sourcy blauw
Pepsi / Pepsi Max
Sisi
7-up
Ginger ale
Crystal clear sprankling
Cassis / Bitter lemon / Tonic
Rivella
Ice tea / Ice tea green / Ice tea peach
Verse Jus
Appelsap
Fristi
Chocomel
Volle melk

D e s ta r t vo o r e e n moo i e
dag
2,35
2,50
4,00
2,65
2,75
2,95
3,50
5,95
5,95
5,95
5,95
5,95
3,75
2,95
3,10
5,95
2,45
2,45
2,45
2,45
2,55
2,55
2,55
2,55
2,65
3,50
2,65
2,50
2,50
2,35

A l c oh ol i s c he d ranken
Peroni Nastro Azzurro
Peroni 0,0%
Peroni Radler 2,0%
Grolsch Radler 0,0%
Grimbergen Blond / Grimbergen Dubbel
Grimbergen Tripel
Grolsch Weizen 0,45L
Wijn rood / rose / wit
Wijn mousserend
Vraag naar ons seizoens bier

3,75
3,50
3,50
3,50
4,50
4,95
6,00
4,25
4,25

M e t pa s s i e …

Boerenyoghurt met honing, vers fruit
en home made granola

8,50

Eggs benedict: op de plaat gegrild
brioche broodje met uitgebakken spek,
gerookte zalm, sla en een gepocheerd ei

Brioche broodje verse ham of kaas
met garnituur

4,75

Pa u ze pl a n k j e vo o r 2

Botterweck’s ontbijt met divers brood
en ruim beleg met een eitje van de kip

12,50

Brioche broodje fruit compote/
chocoladepasta

14,50

Plank met rauwe ham, olijven, pesto,
rucola, chorizo kroketten, cremonese salami,
serranoham, nootjes en een heerlijke snee
brood 2 pers.
16,50

3,00

Voor onze helden van morgen

Soepen

(maar ook voor onze helden van nu hoor!)

Schuimige kreeftensoep met
kreeftgarnituur en lente-ui

8,00

Pomodori soep (vegan)

8,00

Botterweckse minestrone soep (vegan)

8,00

Br unch / Lunch

Pancakes met chocoladepasta
Pancakes met ons ambachtelijk ijs
en slagroom
Pancakes met gemengd vers fruit
en slagroom

7,00
7,50
7,50

Voor ons dagelijks vers gemaakt gebak en/of
vlaaien, zie onze vitrine.

(keuze uit brioche broodje of boterhammen)

Oude kaas, pastrami, pesto, rucola,
zongedroogde tomaten en zonnebloempitten
9,50
Huisgemaakte tonijnsalade als beleg
met romeinse sla

9,50

Italiaans gehakt met pancetta, pesto
en rucola

9,50

Avocado met cherry tomaten, komkommer,
rucola en doperwten (vegan)

8,50

Geklopt scharrelei met boeren ontbijtspek

9,50

Ham-kaas, tomaat, met sambal manis,
rode ui en verse basilicum blaadjes

10,00

Sandwich met ontbijtspek, kip, tomaat
komkommer, bleekselderij, kreeft en
limoenmayo

12,50

Heeft u een allergie? Meld het ons! Voor
allergenen informatie kunt u zich wenden tot
onze medewerkers.
De allergenen informatie kan ofwel direct door
onze medewerkers of via check bij de keuken/
ijsmakerij/banketbakkerij aan u mondeling
gegeven worden.

B ambi no

kinderijsje, 2 bollen met verrassing

4,50

Copp a F rago l a

Vanille- en aardbeienijs, saus, verse
aardbeien en slagroom

Diverse soorten sorbetijs met vers fruit,
saus en slagroom

8,95

Milkshake Fragola

4,95

Milkshake B anana

4,95

Milkshake C ioccolato

4,95

Milkshake Vanilla

4,95

Da me Ne ro
8,95*

Copp a Am are n a

Vanille- en amarena ijs, amarenakersen
en slagroom

Coppa Fr utta

Vanille- en chocolade ijs met
witte chocoladesaus en slagroom

8,95

Da me Bi a n ca
8,95

Vanille- en stracciatella ijs,
chocoladesaus en slagroom

8,95

Ap felst ru d el

Met ijs en vanillesaus

Coppa Due

Copp a C roc ca n te

Diverse soorten notenijs, krokant,
caramelsaus en slagroom

2 bollen ijs met slagroom

5,75

8,95

C affe Fredd o

Ijskoffie, zoals ijskoffie bedoeld is

5,50

5,50

Coppa Ba n a n a Re a le

Copp a F re sco

Diverse soorten sorbet ijs en slagroom

Copp a Va ri ato

Diverse soorten notenijs met slagroom

Copp a Am ore

Ijscoupe voor 2 personen

7,50

7,50

Vanille- en bananenijs, verse banaan,
caramelsaus en slagroom

Ci a lda Ge la to e Pa n n a
Luchtige wafel met ijs en slagroom

8,95

5,50

* seizoensprodukt
Allergie? Vraag aan onze medewerkers welk
ijssoorten lactose
vrij of gluten vrij zijn. We helpen of adviseren u
graag! We zijn een ambachtelijke ijsmakerij, 100%
kunnen we nooit uitsluiten. Sporen kunnen er altijd
achterblijven door noten of dergelijke.
Rekeningen worden per tafel aangeboden!
				
			

16,00

Proef onze Pas s ie

