
SPECIALS OF THE DAY 
Uien- met cidersoep € 7.95 

Een bruine uiensoep op smaak gebracht met cider en tijm, gegarneerd met een 
knapperige appel en geraspte kaas. Geserveerd met zuurdesembrood 

 

Waterzooi € 17.95 
 

    Selectie van zeevruchten en groenten gekookt in Westmalle tripelbier, afgewerkt met 
room 

 

Belgische Dark Stew Burger € 18.50 

Geschroeide burger gegarneerd met een groentestoofpot gekookt met Chimay 
bleu, Chimay-kaas en krokante uien, geserveerd op een geroosterd broodje, sla 

en augurken. Geserveerd met friet en mayonnaise 

Chocolade & Sinaasappel Brioche Pudding € 9.75 

Dit zachte brood is verrijkt met boter, sinaasappelschil en chocolade. Het is 
zeker het hoogtepunt van elke tafel, lunch of diner 

SPECIALS OF THE DAY 
Onion and cider soup € 7.95 

A brown onion soup flavored with cider and thyme, topped with an apple crisp 
and grated cheese. Served with sour dough bread 

 

Waterzooi € 17.95 

 
Selection of seafood and vegetables cooked in Westmalle triple beer, finished with 

cream 
 

Belgian Dark Stew Burger € 18.50 

Seared burger topped with a vegetable stew cooked with Chimay bleu, Chimay 
cheese and crispy onions, served on a toasted bun, lettuce and pickles. Served 

with fries and mayonnaise 
 

Chocolate & Orange Brioche Pudding € 9.75 

This soft bread is enriched with butter, orange zest and chocolate. It's sure to be 
the highlight of any table, lunch or dinner 

 

 

 

  
 
 

  

LEGENDARY BEVERAGES LEGENDARY BEVERAGES 
TRIPPLE D'ANVERS € 5.50 
Antwerp, Belgium 

WAFFLE EXPERIENCE € 10.25 

Perfect in de winter is het een mix van 
wodka, wafellikeur, kaneel en 
sinaasappelsiroop met een scheutje 
limoen. Dompel jezelf onder in deze 
beleving met bijzondere garnituur!! 

TRIPPLE D'ANVERS € 5.50 
Antwerp, Belgium 

WAFFLE EXPERIENCE € 10.25 

Perfect in winter time it is a mix of vodka, 
waffle liquor, cinnamon and orange syrup 
with a splash of lime. Immerse yourself in this 
experience with special garnish ! 

ELIXIR CUP € 10.00 ELIXIR CUP 
 

€ 10.00 

Een mix van aardbeien-, citroen-, munt- en 
passievruchtsiroop, traditionele likeur Elixir 
d'Anvers en sodawater

Best sipping in the hot summer sun it's a 
blend of strawberry, lemon, mint and passion 
fruit syrup, traditional liqueur Elixir d'Anvers 
and sodawater 

 
  

 

GENERAL MANAGER EXECUTIVE CHEF 

HUGO MORA STUART BAILEY 

GENERAL MANAGER EXECUTIVE CHEF 

HUGO MORA STUART BAILEY 
 

We houden allergie-informatie bij voor alle menu-items, neem contact op met uw server voor meer informatie. Als u lijdt aan een voedselallergie, zorg er dan voor dat uw server hiervan op 
de hoogte is op het moment van bestelling. † Bevat zaden. *Deze items bevatten (of kunnen) rauwe of onvoldoende verhitte ingrediënten. Het consumeren van rauwe of onvoldoende 

verhitte hamburgers, vlees, gevogelte, zeevruchten, schaaldieren of eieren kan uw risico op door voedsel overgedragen ziekten verhogen, vooral als u bepaalde medische aandoeningen 
heeft. Voor algemeen voedingsadvies wordt 2000 calorieën per dag gebruikt, maar de caloriebehoefte varieert. Aanvullende voedingsinformatie is op aanvraag verkrijgbaar. ©2021 Hard 

Rock International (VS), Inc. Alle rechten voorbehouden. 
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