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Vraag naar de allergenenlijst bij onze medewerkers 
 

 

 
 

Ontbijt 
▪ Mini ontbijt          € 8,00 

Warme drank (koffie/ thee/ chocolademelk), pistolet, koffiekoek, boter, 1x beleg naar keuze*  
 

▪ Klassiek ontbijt         € 13,00 
Warme drank (koffie/ thee/ chocolademelk), vers fruitsap, 2 pistolets, koffiekoek, boter, 2x beleg naar keuze*  
 

▪ Ontbijt Madame Aneth        € 19,00 
Warme drank (koffie/ thee/ chocolademelk), vers fruitsap, assortiment broodjes, koffiekoek, hard of zachtgekookt 
eitje, boter, ham & kaas, 1x beleg naar keuze*, pastel de nata (Portugees gebakje), pink pitaya bowl met banaan, chiazaad 
en verse granola (vegan) 
 

▪ Ontbijt Madame Aneth deluxe       € 26,00 
Warme drank (koffie/ thee/ chocolademelk), vers fruitsap, glas cava, assortiment broodjes, 1 koffiekoek,  
hard of zachtgekookt eitje, boter, ham & kaas, 1x beleg naar keuze*, pastel de nata (Portugees gebakje),  
wrap met gerookte zalm, kruidenkaas & rucola OF knapperig wafeltje met chocoladesaus en aardbeien, pink pitaya bowl 
met banaan, chiazaad en verse granola (vegan) 
 

▪ pink pitaya bowl (vegan)       € 10,00  
Afgewerkt met banaan, chiazaad en verse granola 

 

Extra’s 
▪ Pistolet          € 2,00 
▪ Koffiekoek (chocoladekoek/croissant)       € 2,70 
▪ Pistolet met beleg naar keuze        € 3,00 
▪ Pastel de nata (Portugees gebakje)       € 2,50 
▪ Extra beleg         € 2,00 
▪ Hard/zachtgekookt eitje        € 2,50 

*Beleg naar keuze:  
 

ham/kaas/artisanale confituur/verse choco/americain préparé/tonijnsalade/krabsalade/kipcurry/gebakken 
beenhamsalade/Zeebrugse vissalade/gerookte zalm (+€ 2,00)/brie (+€ 1,00)/vegan beleg 
 

ontdek ook onze ontbijt- en brunchmanden: zie aanbod op de website 
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Lunch 

Belegde Broodjes
Broodje kaas          € 5,00 
Broodje ham          € 5,00 
Broodje smos          € 5,20 
Broodje americain préparé         € 5,00 
Broodje gebakken beenhamsalade        € 5,20 
Broodje kipcurry          € 5,00 
Broodje vegan           € 5,20 
Broodje martino (americain préparé, martinosaus, augurk, tabasco, ajuin, salade)    € 5,30 
Broodje italiano (Italiaanse ham, groene pesto, zongedroogde tomaat, mozzarella, rucola)   € 6,00 
Broodje tropical (ham, kaas, cocktailsaus, ananas, salade)      € 5,40 
Broodje brie (honing, rucola, walnoten)        € 6,00 
Broodje bicky préparé (americain préparé, augurk, gedroogde ui, bicky sauzen, salade)   € 5,40 
Broodje Zeebrugse vissalade         € 5,50 
Broodje tonijnsalade         € 5,00 
Broodje gerookte zalm         € 6,00 
Broodje krabsalade         € 5,00 
Broodje nutella en banaan        € 5,00 

 

 

Warme belegde broodjes 
Broodje hannibal  (hamburger)        € 6,00 
Broodje mexicano          € 6,00 
Broodje boulet          € 6,00 
Broodje long chicken         € 6,00 
Broodje crispy chicken         € 6,00 
Broodje pita          € 6,00 
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Panini’s (+ slaatje) 
Ham en kaas (+ mozarella)         € 8,00 
Hawaï (ham, kaas, ananas, mozarella)        € 8,80 
Zalm en kruidenkaas (+mozarella)        € 9,50 
Italiano (groene pesto, serranoham, zongedroogde tomaat, mozarella)     € 9,50 
Brie en honing (+ walnoten & mozarella)       € 9,50 
Pesto & zongedroogde tomaat (+mozarella)       € 9,00 
Vegan (groene pesto, zongedroogde tomaat, vegan kaas)      € 9,50 

 
Croques (2 stuks + slaatje) 
Croque monsieur          € 11,00 
Croque hawaï          € 11,80 
Croque zalm en kruidenkaas        € 13,50 
Croque italiano (groene pesto, serranoham, zongedroogde tomaat, mozarella)    € 13,50 
Croque Boem boem (croque monsieur met bolognaisesaus)      € 14,00 
Croque vegan (groene pesto, zongedroogde tomaat, vegan kaas)     € 13,50 

 
Pasta’s       Klein   Groot 
Pasta bolognaise       € 11,00   € 13,00 
Pasta ham en kaas       € 11,00   € 13,00 
Pasta vegan (bolognaisesaus)     € 12,00   € 14,00 
Lasagne bolognaise         € 14,00
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Tea-room 

Desserts 
Verwenkoffie           € 10,00 
Moelleux au chocolat met vanille-ijs        € 8,00 
Crumble van appel met vanille-ijs        € 7,00 
Crème brûlée          € 8,00 
Dame blanche           € 8,00 
Dame noire           € 8,00 
Coupe vanille          € 7,00 
Coupe aardbeien           € 9,00 
Kinderijsje           € 5,00 
Chocomousse (take-away potje)        € 4,50 
Tiramisu (take-away potje)         € 5,00 
Gebak van de dag           € 5,50 
Pastel de nata (portugees gebakje)        € 2,50 
Broodpudding          € 2,50 
Smeuïge muffins          € 3,50 

Vanille en citroen 
Triple chocolade 
Speculoos caramel 
nutella  

 
Pannenkoeken (2 stuks) 
met boter en suiker   € 5,00 
met boter en verse confituur  € 6,00 
met boter en nutella  € 6,00 
Met slagroom   € 6,00 
met ijs en slagroom   € 7,00 
Met ijs en chocoladesaus  € 7,00 
Met  ijs, chocoladesaus en slagroom € 8,50 
Madame Aneth (ijs, aardbeien & slagroom) € 9,50 

Wafels (ronde reuzenwafel) 
met boter en suiker    € 6,00 
met boter en verse confituur   € 7,00 
met boter en nutella   € 7,00 
Met slagroom    € 7,00 
met ijs en slagroom    € 8,00 
Met ijs en chocoladesaus   € 8,00 
met ijs, chocoladesaus en slagroom  € 9,50 
madame Aneth (ijs, aardbeien & slagroom)  € 10,50 
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Dranken 

Warme dranken
Warme chocolademelk         € 2,80 
Espresso lungo          € 2,80 
Espresso           € 2,80 
Doppio           € 3,50 
Deca           € 2,80 
Cappuccino melkschuim         € 3,50 
Cappuccino slagroom         € 3,50 
Latte Macchiato          € 4,00 
Café Latte           € 4,00 
Flavoured Latte           € 4,50 

Vanille 
Caramel 
Hazelnoot 
Amaretto 
speculoos   

Irish Coffee          € 8,50 
Italian Coffee          € 8,50 
Rum coffee          € 8,50 
Ijskoffie           € 5,00 
Flavoured ijskoffie          € 5,50 

Vanille 
Caramel 
Hazelnoot 
Amaretto 
Speculoos 
mokka  

Thee/infusies (Verse thee & infusies geselecteerd door theesommelier joke cappoen)    € 3,60 
 

Groene thee 
Pepermunt 
mango passie 
English breakfast 
Fruitgaard 
lollipop (rode vruchten) 
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Frisdranken 
Chaudfontaine plat   € 2,70 
Chaudfontaine bruisend  € 2,70 
Coca-cola    € 2,70 
Coca-cola zero   € 2,70 
Fanta    € 2,70 
Sprite    € 2,70 
Ice-tea    € 2,80 
Gini    € 2,80 
Schweppes tonic   € 2,80 

Tönissteiner Orange   € 2,90 
Tönissteiner Citroen  € 2,90 
Tönissteiner Vruchtenkorf  € 2,90 
Fristi    € 2,90 
Cécémel    € 2,90 
Minute Maid Orange   € 2,80 
Minute Maid Appel   € 2,80 
Vers fruitsap   € 5,50

 
Verse smoothies 
Aardbei en framboos          € 5,50 
Banaan en aardbei          € 5,50 
Mango en aardbei          € 5,50 
Ananas en mango          € 5,50 
Clockwork orange (wortel, rode biet, gember, papaya, selderij, appel, lucuma)     € 6,50 
Hawaiian (passievrucht, kokos, mango, kersen, appel, ananas)      € 6,50 
Berry bomb (acai, blauwe bes, zwarte bes, banaan, appel, aardbei, bramen, baobab, hennep proteïne)    € 6,50 
Lovely green (spinazie, avocado, appel, broccoli, mango, tarwegras, gerstegras, spirulina)    € 6,50 

 
Milkshakes 
Milkshake vanille          € 5,50 
Milkshake chocolade          € 6,50 
Milkshake aardbei          € 6,50 
Milkshake banaan          € 6,50 
  
Wijn 
Witte wijn glas          € 4,70 
Witte wijn fles          € 22,00 
Rode wijn glas          € 4,70 
Rode wijn fles          € 22,00
Rosé wijn glas          € 4,70 
Rosé wijn fles          € 22,00 
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Bieren 

 
 
 

 

Stella Artois  € 2,70 
Hoegaarden  € 3,00 
Tripel Karmeliet  € 4,50 
Duvel   € 4,50 
Duvel 666   € 4,50 
La Chouffe   € 4,50 

Omer   € 4,50 
Westmalle Tripel  € 4,70 
Orval   € 4,70 
Rochefort 8  € 4,50 
Brugse Zot   € 4,20 
Liefmans fruitesse   € 3,00 

      

Aperitieven 
 

 

Mojito (seizoen)   € 8,50 
Picon Maria   € 8,00 
Sangria (seizoen)   € 8,50 
Aperol Spritz   € 8,00 
Bacardi (wit/bruin) Cola  € 9,00 
Passoa Orange (vers fruitsap)  € 8,00 
Kirr    € 5,50 

Kirr Royal    € 7,50 
Cava    € 7,00 
Gin Tonic Tanqueray   € 12,00 
Gin Tonic Bulldog   € 12,00 
Gin Tonic Hendrick’s  € 13,00 
Limoncello Tonic   € 9,00 
Ricard    € 7,00

 

Alcoholvrije bieren & aperitieven 
 
Stella Artois 0,0%   € 2,70 
liefmans 0,0%   € 3,00 
Brugse Sportzot   € 4,50 
 

Virgin mojito   € 8,00 
Nona gin tonic   € 12,00 
Exotic moctail (orange, passie, mango) € 7,00 
Pink moctail (pompelmoes, framboos) € 7,00 

Borrelhapjes 
 
Portie Kaas          € 6,50 
Portie salami          € 6,50 
Portie gemengd (kaas en salami)        € 6,50 
Nacho’s met dipsaus                             € 7,50 


