
van 11u30
tot 15u*

LUNCH

* juli & aug tot 17u45



LEGENDE

Verse tomatensoep met  
mangalicaballetjes TOPPER!   
(lokale boerderij)  8

 
BIO

  BIOLOGISCH

  ZONDER GLUTEN

  ZONDER LACTOSE

  VEGETARISCH

   VEGAN!  

LUNCH!
Extra  

couvert
€ 1,2

Boterham  
 

Garnaalsla (huisgemaakt) 14

Brie/Appel/Walnoot   13

Préparé vers bereid 11

Mozzarella/Prosciutto/
zongedroogde tomaat 11,5

Smos! (Jonge hoevekaas/
Belgasconne ham) 10,5

+klein soepje met balletjes  +4,5

Soep! 
Gelieve allergenen telkens te vermelden, 
indien mogelijk passen wij aan.



 
Feta, broccoli, spinazie    12,5

Zalm, wortel, selder, spinazie,  
erwtjes 13,5

Ham&Prei, emmentaler 12,5

Provençale   12
paprika’s, courgette, wortel

Croque 
 

Klassiek Ham&kaas 12

Geit  Zuiderse groentjes, 13,5
honing, tijm, geitenkaas

Spek 15,5
Ham&kaas, spiegelei, mangalicaspek

Kip 14,5
Emmentaler, curry, verse ananas, kip

Quiche 

Kroket       2 stuks:    3 stuks:
Garnaalkroket                  
Kaaskroket               
Mixed                       

16,5
12,5
15

20,5
16
19,5



Just for kids*
Garnaalkroket (1st) 8,5

Kaaskroket (1st) 7

Tomatensoepje met balletjes! 5

Balletjes in tomatensaus  11

Kindercroque 7

Kinderpasta 8
bolognesesaus met gemalen 
kaas

Kinderpannenkoek 4

Kinderijsje 5
Vanille/chocolade/mokka/ 
aardbei - 2 bolletjes naar 
keuze met slagroom* tot 6 jaar

Ons bord verklapt u  
de suggesties van 

Moment!



Salade Tom
   

(seizoen)  
grijze garnalen, 
tomaat, ei 

  22

Basiel gebakken spek, appel, 
geitekaaskroketjes 20,5

Max kip, ananas,cashew  19

Wilma lauwwarme geitenkaas, 
zongedroogde tomaatjes, 
pijnboompit    19,5

Elodie tomaat-mozzarella  
kroketjes, zongedroogde  
tomaatjes, pijnboompit   20,5

Nemo zacht gerookte zalm,  
appeltjes, witlof  19,5

Ella (seizoen) buffelmozzarella,  
tomaat, olijven, quinoa    19

Salade 

(Tom, Max en Nemo kunnen gluten- en lactose vrij)



Verse gehaktballetjes 18

 in verse, pure en gezonde 
tomatensaus, geserveerd met 
huisgemaakte puree

Boerestutte met charcuterie 17

3 handgesneden boerenboterhammen 
belegd met mangalica charcuterie 
(coppa ham, kop, paté, préparé, droge 
worst, …). Afgewerkt met garnituur, 
tierentijnmosterd en smout.

 

AANRADER  Bestel hierbij een pater Abt 12

Lekker lokaal

Boerestutte met Kazen 18

3 handgesneden boerenboterhammen 
belegd met kazen van de Baliehoeve, 
nootjes, vers en gedroogd fruit. 

AANRADER  Bestel hierbij een Orval 

Gehaktbroodje met puree 16,5

Smeuig gerecht van mangalica, gevuld 
met feta, lenteui en onze stoemp

Toast Cannibale 14

De klassieker met heerlijk verse Mangalica 
préparé tussen 2 knapperige toasts! 

(H)eerlijke  
streekproducten  

van bij onze lokale 
 boer en exclusief  

bij ons  
verkrijgbaar!

Bolognaise 15,5
 volkoren spaghetti, West-Vlaamse 

bolognesaus met veel groentjes, 
vers geraspte emmentaler

Bolognaise Veggie    17
 volkeren spaghetti met 

vleesvervanger op basis van soja, 
vers geraspte emmentaler 
(ook   VEGAN! mogelijk)

Pasta 




