
 

 

 

 

 

 

WELKOM 
 

 
 

  



Komt u frisdrank te kort of wilt u extra glazen? Zou u graag warme hapjes bestellen of een fles 
wijn, cava of Champagne? ? Vraag het via onze parlofoon en dit wordt voor u klaar gezet in het 
doorgeefluik. 

 

MENUKAART 
 

 

FRISDRANKEN 

Spa blauw       € 2,00 

Spa bruis       € 2,00 

Looza Ace       € 2,00 

Looza Tomaat      € 2,00 

Coca-cola       € 2,00 

Coca-cola light      € 2,00 

Fanta        € 2,00 

Sprite        € 2,00 

Ice Tea       € 2,00 
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BIEREN 

Jupiler       € 2,00 

Duvel        € 3,50 

 

 

COCKTAILS 

Ice Tropez 0%      € 5,00 

Ice Tropez 6,5%      € 5,00 
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WIJNEN 

Witte wijn Paul Mas Chardonnay 75 cl  € 14,00 

Rosé wijn Terres De Feu   75 cl  € 14,00 

Rode wijn Caberner Sauvignon   75 cl  € 16,00 

Cava Mas d’Ancosa   75 cl  € 22,00 

Champagne Jaquard   375 ml € 35,00 

Champagne Veuve-Clicquot  750 ml € 65,00 
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HAPJES 

Chips        € 1,50 
Paprika, pickles en zout      allergenen: zie verpakking 

Portie bitterballen (6 stuks)     € 5,50 
Vleesbitterballen 

Portie mini loempia (6 stuks)    € 5,50 
Vegetarische loempia’s 

Portie mini kipsaté (6 stuks)    € 5,50 
Voorgegaarde spiesjes van kip     
   

Gemixte schotel (18 stuks)    € 14,00 

6 bitterballen 

6 mini loempia’s 

6 mini kipsatés     allergenen: zie vorige
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HAPJES 

Panini ham/kaas      € 7,00 
 

Panini kip/pesto      € 7,00 
 

Panini tonijn       € 7,00 
 
 

Portie gefrituurde      € 5,50 
kaasballetjes (8 stuks) 
 

Portie gefrituurde      € 7,50 
garnaalballetjes (8 stuks)  
 

Duo van kaas- &      € 12,00 
garnaalballetjes (16 stuks)   allergenen: zie vorige
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HAPJES  

Visschotel (18 stuks)     € 20,00 

6 scampi 

6 gefrituurde calamares 

6 uienringen 

SAUZEN 

Ketchup 

Mayonaise 

Mosterd 

Sweet Chilli Sauce 

Groene Pesto 

Rode Pesto 
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HAPJES  

Party mix (24 stuks)     € 16,00 
kan sporen van pinda bevatten: 

3 baconnuggets 

3 mini kipsticks 

3 mini bamiballetjes 

3 kipnuggets 

3 partyballetjes 

3 mini nasihapjes 

3 kaaspuckies 

3 haifongballetjes 
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ALLERGENEN INFORMATIE  

Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie – 
voedselintolerantie. Kruisbesmetting van allergenen is in onze 
keuken nooit 100% uit te sluiten. 

Lekker ontspannen en zonder zorgen een snackje eten 
tijdens je verblijf, dat vinden wij net zo belangrijk als u. 
Daarom willen wij u attent maken op het volgende: 

Heeft u een bepaalde allergie, bespreek dit dan met ons. Wij 
kunnen u meer vertellen over de allergenen en eventuele 
andere ingrediënten waar u niet tegen kunt. 

Al onze frituurhapjes worden klaar gemaakt in arachide- 
olie, wat inhoudt dat de olie een reactie op uw pinda 
allergie kan veroorzaken. 

 

 


