
 
 

 

COFFEE  
Café crème  licht gebrande, zachte en 

gebalanceerde blend van 
Arabica en Robusta bonen uit Zuid en 
Centraal Amerika. Een koffie met 
een prachtige crème laag   2,40    dubbel  
3,50 
 

Espresso  medium/donker gebrande blend 

van Arabica en Robusta bonen uit Zuid en 
Centraal Amerika     2,40    dubbel   3,50 

     

Cappuccino  espresso met warme melk en 

melkschuim op zo’n manier be- 
reid dat de verhouding tussen espresso, melk 
en melkschuim gelijk is   2,60    dubbel  3,60  
 

Latte cafe crème waar veel warme melk aan 

wordt toegevoegd   3,50 
 

Latte Macchiato  opgeschuimde melk 

waaraan een espresso wordt toegevoegd. De 
espresso wordt later toegevoegd waardoor er 
laagjes ontstaan in de koffie  3,50 
 

 
BE SPECIAL 
Caramel twist  bereid op basis van een 

latte met slagroom,  
salted caramel en carameltopping    4,75 

 

Vanilla Crunch  een latte met een shot 

vanille en een topping van marshmellows en 
slagroom  4,75 

 



White Mocha  latte macchiato met witte 

chocolade, slagroom en witte 
chocoladetopping   4,75 

 

Iced Coffee heerlijke ijskoffie met melk en 

een volle koffiesmaak 4,50 
(seiszoensgebonden) 

 
  

 
 
 
LUXERY COFFEE   
Irish Coffee  Jameson whiskey, bruine 

suiker, koffie en slagroom  7,25 
 

Kiss of Fire  Tia Maria, Cointreau, koffie en 

slagroom  7,25 
 

Italian Coffee  Disaronno amaretto, koffie 

en slagroom  7,25 

 

CHOCO DELIGHT 
White mountain opgeschuimde melk met 

witte chocolade, slagroom  4,00 

 
Black mountain opgeschuimde melk met 

pure chocolade, slagroom 4,00 
    

TEA 
Lipton Tea  keuze uit diverse soorten lipton 

thee  2,40 
 

Mint tea/Ginger tea  met vers geplukte 

munt of gember 3,25 



 

STAY SWEET 
Apple pie  royale appelpunt met kaneel en 

rozijnen  3,10 
met slagroom  0,60 extra 
 

Cheesecake  met lemon curd   4,50    

met slagroom 0,60 extra  
      

Sorbet  zomerse koude fruitsoep van rood 

fruit 
geserveerd met sorbetijs   7,95    

  

Coffee/tea complete vijf luxe lekkernijen 

met koffie, cappuccino of  
thee naar keuze     7,50 

 
 
 

 
 
SOFT DRINKS 
Pepsi cola, Pepsi cola Max, Sisi sinas, 7 
up, Sourcy rood en blauw 2,80 

Rivella  2,80      
Royal club tonic, bitter lemon, cassis en 

ginger ale  2,80  

Nutricia chocomel en fristi  2,80 

Lipton ice tea, green ice tea  2,80  

  

Sourcy Pure Blue of Red, 0,75 lt., tafelwater  

6,50  

Vers geperste Jus d'Orange  4,50    

Royal Club tomatensap en appelsap  2,80

    



 
    

SMOOTHIES     

Smoothie Mango, fruitshake met jus 

d‘orange  5,50    

Smoothie Bosvruchten, fruitshake met jus 

d’orange  5,50   
  

 
COCKTAILS 
Blue Lagoon  Blue Curacao, Pravda Vodka 

en 
7up    8,00 

Aperol Spritz  Aperol, Sourcy rood en 

Prosecco 8,00    

Peachtree Peachtree, limoensap en sourcy 

rood   8,00            

Mojito   El Diorado rum, verse munt, 7up en 

citroensap  8,00 

Limocello Spritz  Limocello, Tonic en 

munt  8,00 

Buffalo Ginger Ale  Buffalo whiskey, 

ginger ale en limoen  8,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEER 



 
Heineken pilsener van de tap, small, 

medium, large vanaf   2,80 
Heineken pilsener van de tap, Silver  3,30

        

Brand pilsener van de tap  3,30  

  

Brand van het moment van de tap, 

maandelijks wisselend  4,30 

 
SPECIAL BEER bottle 
 
Affligem Blond abdijbier met een kruidig, 

citrus aroma en  

een vleugje vanille.   4,30   Affligem 

Blond 0%   4,10 

Afligem Dubbel kruidig abdijbier van 

kruidnagel en karamel  4,30  

Afligem Tripel abdijbier met intense 

aroma’s van mout en rijp fruit 4,85   

Brand Weizen volmout tarwebier, heerlijk 

fris met zachte afdronk   4,30 

Brand Weizen 0%   4,10 

Brand IPA  kenmerkt zich door een citrus-

achtige smaak met een zacht bittere afdronk   
4,20  

Lagunitas IPA gebalanceerde citrus-tonen, 

lichtzoet en gecombineerd met een frisbittere 
zachte afdronk   4.85 

Oedipus Mannenliefde het eerste  

brouwsel van Oedipus is een modern blond bier 
gebrouwen met saison giste en citroengras    
Alleen voor iedereen!  4.85 

Amstel Radler en Radler 0% mix van 

bier en citroenwater  3,70 



Heineken 0% alcoholvrij bier   3,70       

Texels Skuumkoppe tarwebier waaraan 

diverse hopsoorten en de karakteristieke 
bovengisting een volle smaak geven  4,85 

Mort Subite Kriek Lambic een blend 

van zoetigheid   4.30 

Sol  Mexicaans biertje met frisse smaak  4,85 

Desperados  bier met toegevoegd tequila-

aroma  4,75 

 
 
 
 
WINES 
 
La Gioiosa Bianco Frizzante zacht 

bruisende prosecco, bloemig van geur, fris en 
iets zoet van smaak. Veneto, Italië      Fles  
22,50  
 

Prosecco Frizzante Conti Neri 
Piccolo  zacht en verfrissend, licht 

mousserend, Veneto, Italië   20 cl 7,00 

 
RED 
 
Merlot “Philipe de Charmille” volle 

rode wijn met een intense, maar bijzonder 
zachte smaak. Deze wijn ondergaat geen 
houtrijping maar rijpt in roestvrij stalen tanks. 
Dit om de frisheid en fruit in de wijn te 
behouden.  
Pays d’oc, Languedoc-Rousillon, Frankrijk   4,00    
Fles  22,50      



Man Vintners, Skaapveld Syraz deze 

wijn wordt gemaakt van 97% Shiraz druiven en 
3% Viognier druiven. Deze laatste zorgen voor 
een meer uitgesproken aroma en de zachte 
taninne. 
Stellenbos, Zuid Afrika    5,00    Fles  26,50  

     

Côte du Rhône ‘Tradition’ Rocca 
Maura een wijn gemaakt van de 

druivenrassen Grenache (55%), Syrah (35%), 
Cinsault (5%) en Carignan (5%). Hij heeft een 
aroma van rood fruit met een kruidige toon. De 
smaak is zeer zacht  met opnieuw rood fruit en 
een middellange afdronk.  
Rhône gebied, Frankrijk    Fles  28,50               

  
 

Rioja Crianza Bodegas Lopez de 
Haro volle smaak van rijp rood fruit, intens en 

krachtig. Kruiden als peper, laurier, wat 
bloemen naast iets vanille en noten..  
La Rioja, Spanje    Fles   29,75             

         
   

 
 
 
 
ROSE 

 
Syrah Rosé “Philipe de Charmille” 
fruitig met aantrekkelijke aardbeien en kersen 
aroma’s, vol van smaak.  
Pays d’oc, Languedoc-Rousillon, Frankrijk     
4,00   Fles  22,50  
 



Calalenta Fantini deze mooie lichte rosé 

is gemaakt van enkel Merlot druiven. Een 
samenspel van rood fruit,aardbeien, frambozen 
en wat besjes en bij het inschenken komen 
geuren vrij van watermeloen en grapefruit.  
Abruzzo, Italie   Fles 29,75 
 
 

WHITE 
 
Chardonnay “Philipe de Charmille” 
een heerlijke frisse en fruitige wijn die ondanks 
haar zachtheid een krachtige smaak heeft.  
Pays d’oc, Languedoc-Rousillon, Frankrijk   4,00    
Fles  22,50 

 

Man Vintners Warrelwind 
Sauvignon Blanc deze wijn heeft een fris 

aroma van wit fruit zoals: ananas en limoen. De 
smaak is fris, vol, pittig, met nuances van 
groene appel en tropisch fruit.  
Stellenbos, Zuid Afrika    5,00    Fles  26,50 

 

Rueda ‘Eylo’ Verdejo-Viura gemaakt 

van 85% Verdejo en 15% Viura druiven. In de 
mond lekker sappig en kruidig, met genereuze 
impressies van limoen en appel in de finale.  
Rueda, Spanje    Fles  28,50 

        

Alsace “Gentil” Tradition  frisse 

wijn met subtiele aroma's van bloesem, anijs, 
zacht fruit, grapefruit, mineraliteit en een droge 
afdronk. Elzas Frankrijk    Fles  29,75  
     
      

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


