


Regulars
Koffie	 €	2,40
Espresso	 €	2,40
Ristretto	 €	2,40
Décafé	 																		€	2,50	
Cappuccino	 €	2,60
Koffie	verkeerd	 €	2,70
Latte	macchiato	 €	2,70
Doppio	 €	3,00
Doppuccino	 €	3,60

Alle	décafés	variantes	 +	€	0,20
Plantaardige	melk	 +	€	0,50

Strong	creations	(%	vol)

Irish	Coffee	 €	6,50
Irish whisky en slagroom

Italian	Coffee	 €	6,50
Amaretto di Saronno en slagroom

Spanish	Coffee	 €	6,50
Tia Maria en slagroom

French	Coffee	 €	6,50
Grand Marnier en slagroom

Baileys	Coffee	 €	6,50
Baileys en slagroom

43	Coffee	 €	6,50
Licor 43 en slagroom

Cream	creations
Cinnamon	Dolce	&	Cream	 €	4,20
Koffie met kaneel-siroop,
slagroom en kaneelkoekjes

White	Chocolate	&	Cream	 €	4,20
Koffie met chocolade-siroop,
slagroom en witte stukjes chocolade

Hot	Hazelnut	&	Cream	 €	4,20
Koffie met hazelnoot-siroop,
slagroom en hazelnootjes

Oreo	cookie	&	Cream	 €	4,20
Koffie met vanille-siroop,
slagroom en Oreo koekjes

Chocolade	Chips	&	Cream	 €	4,20
Koffie met chocolade-siroop,
slagroom en chocolate chips

Italian	Amaretto	&	Cream	 €	4,20
Koffie met Amaretto-siroop,
slagroom en Amarettini



Latte	creations
Vanilla	Latte	 €	4,20
Espresso met melk, melkschuim,
vanille-siroop en vanillekoekjes
Cinnamon	Latte	 €	4,20
Espresso met melk, melkschuim,
kaneel-siroop en kaneelkoekjes
Hazelnut	Dreams	Latte	 €	4,20
Espresso met melk, melkschuim,
met hazelnoot-siroop en hazelnootjes
Caramel	Latte	 €	4,20
Espresso met melk, melkschuim,
caramel-siroop en caramel fudge
Tiramisu	Latte	 €	4,20
Espresso met melk, melkschuim,
tiramisu-siroop en lange vingers

Pure	Chocolate	Latte	 €	4,20
Espresso met melk, melkschuim,
chocolade-siroop en pure chocolade

White	Chocolate	Latte	 €	4,20
Espresso met melk, melkschuim,
chocolade-siroop en witte chocolade

Amaretto	Latte	 €	4,20
Espresso met melk, melkschuim,
Amaretto-siroop en amarettini

Advokaat	Latte	 €	4,20
Espresso met melk, melkschuim,
advokaat (alcohol) en advokaat koekjes

Tiramisu	Cookie	&	Cream	 €	4,20
Koffie met tiramisu-siroop,
slagroom en lange vingers

Coffee	from	Liège	&	Cream	 €	4,20
Koffie met caramel-siroop,
slagroom en Luikse stroopwafel

Caramel	Dolce	en	Cream	 €	4,20
Koffie met caramel-siroop,
slagroom en caramel fudge

Speculoos	&	Cream	 €	4,20
Koffie met caramel-siroop,
slagroom en speculoos stukjes

Advocaat	&	Cream	 €	4,20
Koffie met advokaat (alcohol),
slagroom en advokaat koekjes

Bueno	&	Cream	 €	4,20
Koffie met chocolade-siroop
slagroom en stukjes Kinderbueno

Coffee	in	the	“mok”
Verwen	koffie	 €	5,95
Verrassing

Brownie	mok	 €	4,35
Koffie geserveerd in mok
met brownies, slagroom en siroop

Cold	creation
IJskoffie	(seizoen)	 €	5,50
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Cup	of	Tea
Earl	Grey	 €	2,30
Groene	thee	Sencha		 €	2,30
Camille		 €	2,30
Citroen	 €	2,30
Rooibos	 €	2,30
Bosvruchten	 €	2,30
Rozenbottel	 €	2,30
Perzik-Mango	 €	2,30
Mint	 €	2,30
Verse	mintthee	met	honing	 €	3,95
Verse	gemberthee	met	citroen	 €	3,95
en	honing
Honing	los	 €	0,75

NIEUW!
Chai	Tea	latte	 €	3,50
Matcha	latte	 €	3,50

Fresh	&	Healthy
Verse	jus	d’orange	 €	4,25
Fresh	Fruit	Smoothie	 €	5,75
keuze uit:
aardbei framboos
aardbei banaan
mango ananas
mango aardbei
mango framboos
mango banaan
spinazie, broccoli, pastinaak

Gember	shot	 €	2,00

Shoko	in	the	“mok”
Warme	Cécémel			 €	2,50
Warme	Cécémel	met	slagroom			€	3,50

Chocolate	Chips	mok			 €	4,35
Warme chocolademelk geserveerd 
in een mok met chocolate chips,
slagroom en chocolade-siroop 

Chocolate	Marshmellow	mok			 €	4,35
Warme chocolademelk geserveerd 
in een mok met marshmellows,
slagroom en vanille-siroop 

Crazy	Shoko	mok			 €	5,95
Warme chocolademelk geserveerd 
in een mok met slagroom 
en een snoepjes festijn 



Frisdranken
Chaudfontaine	natuur	water	 €	2,60
Chaudfontaine	bruis	water	 €	2,60
Coca	Cola		 €	2,60
Coca	Cola	Zero	 €	2,60
Ginger	Ale	 €	2,85	
Fanta	Orange	 €	2,60
Sprite	 €	2,60
Nordic	Mist	tonic		 €	2,60
Bitter	Lemon	 €	2,60
Nordic	Mist	agrum	 €	2,60
Cassis	 €	2,60
Fanta	 €	2,60
Lipton	Ice	Tea	Green	 €	2,85
Lipton	Ice	Tea	 €	2,85
Fuze	Tea	Peach	 €	2,70
Fuze	mango	chamille	 €	2,70
Minute	Maid	Appel	 €	2,70
Minute	Maid	Appel/kers	 €	2,70
Minute	Maid	Sinaasappel	 €	2,70
Fristi	 €	2,60
Cécémel	 €	2,60
Tönissteiner	Orange	 €	2,85
Tönissteiner	Citroen	 €	2,85
Tönissteiner	Vruchtenkorf	 €	2,85
Tönissteiner	Naranja	 €	2,85

Chaudfontaine	plat/bruis	0,5	L.	 €	4,95

Cold	creations
Mojito	 €	6,95
Sex	on	the	beach	 €	6,95
Vodka, perziklikeur en fruitsap
Gin	Tonic	 €	7,50
Aperol	Spritz	 €	6,95
Hugo	 €	5,50
Martini	Bellini	 €	5,95
Limoncello	Spritz	 €	6,95
43	Spritz	 €	6,95
Raspberry	Gin  €	10,95
BUSS No509
Baileys	cocktail	 €	9,25
Red	Daiquiri	 €	9,25
Amaretto	Sour	 €	6,95
Pina	Colada	 €	9,25
Watermelon	Spritz	 €	7,95
Gin	&	Rosé	lemonade	 €	9,00

Mocktails
Crodino	(rood of oranje)	 €	3,25
Nojito	 €	3,95
Hugolino	 €	3,95
Shirley	Temple	 €	3,75
Nada	Colada	 €	5,95
Watermelon	Suger	 €	3,95
Rosé	lemonade	 €	3,50
Blue	Curadise	 €	4,50

%	vol.	alc.	Drank
Limoncello	 €	3,95
Jenever	jong	/	oud	 €	3,50
Jägermeister	 €	3,50
Porto	wit	/	rood	 €	3,75
Sherry	medium	/	dry	 €	3,50
Martini	wit	/	rood	 €	4,25

Cointreau	 €	3,95
Grand	Marnier	 €	4,25
Sambuca	 €	4,95
Campari	 €	3,95
Licor	43	 €	4,50

Amaretto	disaronno	 €	4,50
Tia	Maria	 €	3,95
Baileys	 €	4,50
Vodka	 €	4,75
Gin	Bombay		 €	5,75
Bacardi	 €	4,75
Whisky	Red	Label	 €	5,95
Whisky	Jack	Daniels	 €	5,95
Cognac	Remy	Martin	 €	5,75
Hennesy	 €	5,95
Kirr	 €	4,75
Kirr	Royale	 €	5,25



Wijn
Huiswijnen
Wit	Aramando,	Montelvini	 	 €	4,10	 €	12,50	 €	22,50
Italië, Veneto, Sauvignon Blanc & Traminer
Rosé	Rosato,	Montelvini	 	 €	4,10	 €	12,50	 €	22,50
Italië, Veneto
Rood	Sangiovese	delle	Marche	 	 €	4,10	 €	12,50	 €	22,50
Italië, Veneto 
Zoet	wit	Muscat	Moelleux	 	 €	3,95	 €	12,50	 €	22,50
Italië, Veneto, 100% Muscat  
Wit	Chardonnay,	Cave	de	Pomerols	 €	4,95	 €	14,50	 €	24,50
Frankrijk, IGP d’Oc 100% Chardonnay

Suggesties
Wit	Chardonnay	 	 	 	 €	23,50
Frankrijk, Domaine Preignes

Muscat	moelleux	 	 	 	 €	19,95
Frankrijk, Domaine Preignes

Rood	Merlot	 	 	 	 €	23,50
Frankrijk, Domaine Preignes

Bubbels
Cava	Cavallo	Graula	brut	 	 €	4,75	 	 €	21,95
Spanje, Penedès

Prosecco	Montelvini	 	 €	4,95	 	 €	22,95
Italië, Treviso

IETS	TE	VIERE
N!

Flesje	Aix	Prov
ence	Rosé	(75	

cl)

€	35,95

0,5 L. 1 L.



Bier	van	het	vat
Jupiler	 €	2,50
Leffe	Bruin	 €	3,80
Leffe	Blond	 €	3,80

Bier	op	fles
Jupiler	0,0%	 €	2,60
Hoegaarden	Wit	(seizoen)	 €	3,00
Hoegaarden	Rosé	(seizoen)	 €	3,00
Liefmans	 €	3,00
Lindemans	 €	3,00
Duvel	 €	3,60
La	Chouffe	 €	3,60
Karmeliet	 €	3,60
Leffe	Tripple	(0,33l)	 €	3,60
Leffe	Blond	0,0%	 €	3,60
Leffe	bruin	0,0%	 €	3,60	
Erdinger	(0,5l)	 €	4,95
Radler	(seizoen)	 €	3,00

Borrelhapjes	/	Fingerfood
Brood	met	kruidenboter	 €		 4,95
Potje	olijven	 €		 3,95
Bitterballen	 €		 7,95
16 stuks

Tortillachips	 €		 8,95
Met gesmolten kaas, geserveerd
met guacamole, ui en chilisaus

Nacho’s	Deluxe	 €		11,95
Met gehakt en crème Fraiche

Bruschetta	 €		 8,95
Foccacia met tomaat, ui, 
olijven en Parmesaanse kaas

Shoko	Tapasplankje											 €		22,95
Voor 2 personen

Olijven, bruschetta, calamaris, 
gerookte zalm, parmaham, 
uiringen, lookbrood, butterfly, 
garnalen, chili- en cocktailsaus
Tussen 14:00 - 17:00 uur!

Antiliaanse	kaasballen	(6)	 €		 7,95
Huisgemaakt

Borrelmix	 €		 9,95
16 stuks

Shoko	Borrelplankje	 €	12,50
Tortillachips, olijven,
diverse snacks

Truffel	kroketjes	 €		 6,95
5 stuks

Zoete	aardappel	friet	 €		 5,95
met truffelmayo

Kaasje/worstje	 €		 6,95



Wafels
Roomboter	en	poedersuiker	 €	4,50

Advocaat,	vanille-ijs	 €	5,95
en	chocoladesaus

Nutella,	banaan	en	vanille-ijs	 	€	6,95	

Warme	krieken	(kersen)	 €	6,95	

Gemengde	noten,	 €	6,95
walnootijs	en	caramelsaus	

Verse	aardbeien	(seizoen)	 €	7,50

Vers	fruit	 	 €	7,50	

Chocolate	Dream	 €	7,95		
(chocolademousse,	-saus	en	-ijs)		

Bakje	vers	fruit	 	 €	6,95	
Extra	slagroom	 	 €	1,20	
Extra	bolletje	ijs	 	 €	1,50	

Lekkers	bij	de	koffie
Limburgse	vlaaien	 €	4,25
Brownie	huisgemaakt	 €	5,95	
New	York	Cheesecake	 €	4,50
Appeltaart	 	 €	4,75
ijs,vanillesaus en slagroom

Chocolade	mousse	 €	5,50
Huisgemaakte	Tiramisu	 €	5,95
Red	Velvet	cake	 	 €	5,75

Pannenkoeken
Naturel	(poedersuiker)	 €	5,50

Bruine	suiker										 €	5,75

Rinse	appelstroop	 €	5,75

Appel	 €	7,25

Appel,	kaneel	en	rozijnen	 €	7,95

Appel,	noten,	rozijnen	en	kaneel	 €	8,25

Nutella,	banaan	en	vanille	ijs	 €	7,95

Warme	krieken	(kersen)	 €	7,95

Vers	fruit		 €	8,95

Verse	aardbeien	 €	8,95	
(seizoen)



Lunch		 																						
Omelet	kaas	en	tomaat	 		 	 €	8,75
Omelet	met	hesp	en	champignons	 	 €	8,95
Omelet	SHOKO																													€	10,95
Champignons, paprika, rode ui, 
hesp en kaas
3	Kaaskroketten	met	brood 		 	 €	8,95
2	Rundvleeskroketten	met	brood	 	 €	8,95
3	Garnaalkroketten	met	brood	 	 €	12,95
met cocktailsaus
Wrap	vegetarisch	 	 €	8,95
met roerbakgroenten

Wrap	crispy	chicken	 	 €	10,95
Met komkommer, sla en chillisaus

Wrap	met	kip	 	 €	10,95
Uien, champignons, 
paprika en cocktailsaus

Carpaccio	wrap	 	 €	12,95
Met truffelmayonaise, rucola en olijven 
Uitsmijter	ham/kaas	3	eitjes	 	 €	9,95
Vidé	/	pasteitje	met	brood	 	 €	9,95
Saté	van	varkenshaas	 	 €	17,95
Met friet, kroepoek en atjar, satésaus
en gebakken uitjes
Saté	van	kip	 	 €	17,95
Met friet, kroepoek en atjar, satésaus
en gebakken uitjes

Burgers
Crispy	Chicken	Burger	met		 	 	
chili	mayo	op	het	broodje	 €		10,95
Kip in een krokant jasje, 
geserveerd met koolsla en frietjes, 
ketchup en mayonaise

All	American	Burger	 €	13,95
100% rundvleesburger overbakken
met bacon en kaas, geserveerd
met koolsla en frietjes, 
ketchup en mayonaise

Italian	Burger	 €	14,95
100% rundvleesburger
met mozarella, tomaat en rucola
ketchup en mayonaise 
geserveerd op focaccia 
met koolsla en frietjes

Visburger	 €		10,95
Met huisgemaakte tartaarsaus,
geserveerd met koolsla en frietjes

Vegaburger	 €		12,95
100% vegetarische burger met
guacamole en tomatenapenade
geserveerd met koolsla en frietjes

SHOKO	Giant	Burger	 €		15,95
100% rundvleesburger (250 g) kaas
en bacon, met een overheerlijk sausje.
Geserveerd met koolsla en twister frietjes

Wok																																		
Chicken	yellow	curry	wok					 €	15,95	
Reepjes kipfilet in gele currysaus,
taugé, courgette, wortel, broccoli
en champignons, geserveerd met rijst

Pork	sesam	teriyaki	wok									 €	14,95
Reepjes varkenshaas in sesam-
teriyaksaus, met paprikia, rode ui,
ananas en komkommer,
geserveerd met rijst.

Sweet	en	sour	scampi	wok				 €	15,95	
Scampi in zoetzure saus met ananas,
taugé, courgette, broccoli
en wortel, geserveerd met rijst

Nasi	pulled	chicken	 €	14,95
Met spiegelei, ui, paprika, ei, 
broccoli en wortel
	

Supplementen	
Zoete	aardappel	friet	 	 €	4,00
Extra	friet	 	 	 	 €	2,00
Friet	ipv	brood	 	 	 €	1,00
Twister	friet	 	 	 	 €	3,00
Mayonaise	 	 	 	 €	1,00



Broodjes	(wit)														
Kaas	 	 €	5,50
Hesp	(ham)										 €	5,50
Kaas	en	hesp	(ham)	 €	5,50
Brie	 		 €	8,95
Met rucola, komkommer en
zongedroogde tomaten, honing 
Gezond	 €	6,50
Met eitje, groentjes, mayonaise 
Huisgemaakte	tonijnsalade	 €	9,95
Club	sandwich	kip	 €	9,95
Met bacon
Gerookte	zalm	 €	11,95
Met kruidenkaas, kappertjes,
olijven en rucola, 
zongedroogde tomaten
Rundercarpaccio	 €	12,95	
Met truffelmayonaise, met 
parmezaanse kaas, 
pijnboompitten, olijven, ruccola

BLT	Bagel		 €	9,95
bacon, sla, tomaat, gekookt eitje
+ cocktailsaus, advocadostukjes

Alle broodjes worden standaard wit geserveerd.
Indien anders gewenst vraag naar de andere
mogelijkheden.

Shoko’s	12	uurtje
Soepje,	wrap	crispy	chicken
1	rundvlees	kroket								€	12,50

Croques
Monsieur	 €	8,95
Hesp en kaas
Champignons	 	 €	9,95
Champignon en kaas
Hawaï	 €	9,95
Hesp, kaas en ananas
Madame	 €	9,95
Hesp, kaas en 2 spiegeleieren
Bolognese	 €	10,95
Hesp, kaas en bolognesesaus
Vidé	 €	10,95
Hesp, kaas en vidé
Mozzarella	 	 €	9,95
Tomaat, mozzarella, olijven,
rucola en pesto

*	Glutenvrij	+	€	2,00
Mogelijk	bij	de	lunch-
gerechten	of	salades.

Focaccia	uit	de	oven			
CLUB	SHOKO																									 €	11,95	
Hesp, kaas, kipfilet, bacon 
en cocktailsaus
Brie,	bacon	en	honing	 €	10,95
Pikante	kip,	kaas	en	ananas	 			€	11,95

Stokbroodje	uit	de	oven	
Tomaat,	mozzarella,	olijven,	
rucola	en	pesto	 					€	8,25
Pikant	gehakt			 					€	8,95
Taco kruiden, rucola, kaas
en huisgemaakte saus.



Soepen
Geserveerd	met	brood

Tomatensoep	met	room 		 €	4,50
Uiensoep	 	 €	6,95
Gegratineerd

Thaise	currysoep	 €	9,95
Kip, ui en paprika

Surinaamse	Saoto	soep	 €	10,95
Kip, ei, spitskool, taugé, aardappelchips,
rijst en gebakken uitjes

Vissoep	 €	12,95
Rijkelijk gevuld met verse vis 
en zeevruchten bereid met witte wijn

Dagsoep	 €	5,50

Salades	(maaltijd)						
Geserveerd	met	brood

Lardon		 €	12,95
Gebakken spekjes,
champignon en ui

Niçoise		 €	14,95	
Tonijn, ansjovis, kappertjes,
rode ui en olijven

Kipfilet	met	chilisaus	 €	14,95
Ananas, cashewnoten en ei

Geitenkaas	 	 €	15,95
Verse geitenkaas, geitekaas-
kroketjes, druiven, 
honing en noten

Biefstukreepjes	 €	16,95
Teriyakisaus, rode ui en paprika

Scampi	 	 	
in	tomatenroomsaus	 €	16,95
gebakken in een krokant jasje

Gerookte	zalm	 €	16,95
Kappertjes, olijven, rode ui,
ei, pijnboompitten en cocktailsaus

Shoko	kids
Speciaal	voor	onze	jonge	gasten!
(enkel	kinderen	tot	12	jaar)

Kinderpoffertjes		 	€	4,50
(poedersuiker)

Kinderpannenkoek		 	€	4,95	
(poedersuiker)

Kipnuggets	met	friet	 	€	6,50
Ketchup en mayonaise

Frikandel	met	friet	 	€	6,50
Ketchup en mayonaise

Vissticks	met	friet	 	€	6,50
Ketchup en mayonaise

Kipschnitzel	met	friet	 	€	6,50
Ketchup en mayonaise

Hamburger	met	friet	 	€	6,95
Ketchup en mayonaise

Spaghetti	bolognese	 	€	7,50
Gehakt en tomatensaus

Capri	sun	 	€	1,50
(drinkzakje)

Portie	appelmoes	 	€	1,00

Vegetarische	vlees-	of	visvervangers
komen	van	de	vegetarische	slager.

Voorgerechten
Geserveerd	met	brood
Brood	met	kruidenboter 	 €		 4,95

Bruschetta	 	 €		 8,95
Focaccia met tomaat, ui, 
olijven en Parmezaanse kaas 

Calamaris	e	cipoli	 €	 8,95
Gefrituurde inktvis- en 
uienringen met looksaus  

Caeser	salade	 €	11,95
Crispy chicken, croutons, ei, rode ui,
bacon, anjovis, en Parmezaanse kaas

Scampi	sesam	 €	11,95	
In milde oosterse sesamsaus met
paprika, ui en sesamzaad
groene	prijzen	=	vega	

Carpaccio	van	rund	 €	12,95
Met Parmezaanse kaas, pijnboompitten
rucola, olijven, balsamico en
zongedroogde tomaten

Gerookte	zalmroosjes	 €	12,95
Geserveerd met toast

Ambachtelijke	garnaalkroketten	 €	 9,75
2 stuks geserveerd met cocktailsaus
en slaatje
Tomaat	mozzarella	 €	 7,25
Parmaham	met	meloen	 €	 9,95
Kip	cocktail	 €	 7,95
Frisse salade met cocktailsaus
en mandarijntjes



Vlees
Alle	gerechten	worden	geserveerd	
met	een	luxe	groentengarnituur	en	friet.
De	sauzen	zijn	bij	ons	bij	de	prijs	inbegrepen.

Kipfilet	 €	17,95	
Saus naar keuze
Schnitzel	varkensvlees										€	17,25	
Saus naar keuze
Kipschnitzel	 									€	17,95	
Saus naar keuze
Varkenshaas	 									€	18,95	
Saus naar keuze
Spareribs	à	la	SHOKO			 €	18,95
(vernieuwd recept)
Met koolsla, maïskolf, salade
en chilisaus
Biefstuk	 									€	21,50	
Saus naar keuze
Mixed	grill	 									€	22,95	
Kipfilet, varkenshaas, biefstuk
en saus naar keuze
Ossenhaasspies	 									€	23,95	
Met saus naar keuze
Saté	 									€	17,95	
Van varkenshaas met atjar, 
kroephoek, satésaus
en gebakken uitjes
Kipsaté	 									€	17,95	
Atjar, kroephoek, satésaus
en gebakken uitjes

Pincho	 									€	17,95	
Gemarineerde kippendijen

Sauzen
•	Champignonroomsaus
•	Peperroomsaus
•	Stroganoffsaus
•	Rode	portsaus
•	Knoflooksaus	koud

Supplementen
Extra	portie	saus	 €	2,00
Zoete	aardappel	friet	 €	4,00
Twister	friet	 €	3,00
Mayonaise	 €	1,00
Curry	/	ketchup	 €	1,00
Koolsla	 €	2,50
Pasta	of	rijst	 €	2,50
Groenten	of	kleine	salade	 €	4,95
Madame	Jeanette	(hete	peper)	 €	1,00
Dressing	extra	 €	1,00

Wok																																		
Chicken	yellow	curry	wok					 €	16,50
Reepjes kipfilet in gele currysaus,
taugé, courgette, wortel, broccoli
en champignons, geserveerd met rijst

Pork	sesam	teriyaki	wok									 €	16,50
Reepjes varkenshaas in sesam-
teriyaksaus, met paprikia, rode ui,
ananas en komkommer,geserveerd met rijst.

Focaccia	uit	de	oven			
Pikante	kip,	kaas	en	ananas	 			€	14,95

Stokbroodje	uit	de	oven	 	
Pikant	gehakt			 						 €	9,95
Taco kruiden, rucola, kaas
en huisgemaakte saus.

Salades	(maaltijd)						
Geserveerd	met	brood
Lardon		 	 	 €	14,95
Gebakken spekjes, champignon en ui

Kipfilet	met	chilisaus	 €	16,95

Pasta’s	
Geserveerd	met	brood	 			

Spaghetti	Bolognaise							 €	14,95
Tomaten-gehaktsaus

Spaghetti	Carbonara	 €	15,95
Gebakken spekjes, room

Lasagna		 	 	 €	16,95
Penne	Pollo	 	 	 €	15,95



Vis																																	
Alle	gerechten	worden	geserveerd	
met	een	luxe	groentengarnituur	en	friet.
De	sauzen	zijn	bij	ons	in	de	prijs	
inbegrepen.

Vispannetje	 	 €	22,95	
Met witte wijnsaus en puree,
zalm, victoriabaars, meerval,
scampi en greenshell mossel

Zalmfilet	 	 €	21,95	
Met dilleroomsaus

Vismix	Shoko	 	 €	21,95	
Zalm, Victoriabaars en Meerval,
scampi en calamaris met dilleroomsaus

Scampi	(12	st)	 										 €	22,95	
Met dilleroomsaus

Surf	&	turf	 										 €	23,50	
Biefstuk met scampi en kruidenboter

Kabeljauw	 	 €	24,50		
met witte wijn saus

Pasta’s	
Geserveerd	met	brood	 	 			

Spaghetti	Bolognaise							 €	12,95
Tomaten-gehaktsaus

Penne	Arrabiata	 																			 €	12,95
Pikante tomatensaus met paprika,
ui, champignon en stukjes tomaat

Spaghetti	Verdura 		 €	13,95	
Tomatensaus met asperges,
champignon en ui, afgewerkt met
Parmezaanse kaas, rucola 
en pijnboompitten

Spaghetti	Carbonara	 €	13,95	
Gebakken spekjes, room

Penne	Salmone	 €	16,95	
Tomatenroomsaus, zalm, asperges
en spinazie

Lasagna	Prosciutto	 €	14,95		
Penne	Pollo	 €	14,95	
Tomatensaus, kip, champignon,
paprika en ui

Spaghetti	di	Gracia	 €	18,95		
Zeevruchten, scampi, greenshell 
mosselen, witte wijn en roomsaus

Spaghetti	Scampi	 €	17,95		
Scampi, tomaat, roomsaus en rucola

Spaghetti	beef	 €	17,95		
Biefstukreepjes, zongedroogde
tomaten, rode ui, rucola, rode ui,
parmezaanse kaas en pijnboompitten



Coupes
Kinderijsje	met	verrassing	 €	3,95
(enkel	voor	kinderen)

Coupe	gemengd	ijs	 €	5,50
4 bollen ijs naar eigen keuze

Coupe	Dame	Blanche	 €	5,95
4 bollen vanille-ijs met
chocoladesaus

Coupe	Dame	Blanche	Speciaal	€	6,95
2 bollen vanille-ijs, 2 bollen
chocolade-ijs met chocoladesaus

Coupe	Dame	Noir	 €	7,95
4 bollen chocolade-ijs met
chocoladesaus

Coupe	Advokaat	 €	6,50
4 bollen vanille-ijs met advokaat

Coupe	Carmelita	 €	7,50
1 bol vanille-ijs, 1 bol mokka-ijs,
2 bollen walnoot-ijs met
caramelstukjes en caramelsaus

Coupe	Mocca	 €	7,50
4 bollen mokka-ijs met chocolade
koffiebonen en caramelsaus

Coupe	Banaan	 €	7,50
2 bollen vanilla-ijs, 2 bollen banaan
ijs met banaan en chocoladesaus

Coupe	Bresilienne	 €	7,50
1 bol vanille-ijs, 1 bol mokka-ijs,
2 bollen walnoot-ijs met
nootjes en caramelsaus

Coupe	White	Chocoiate	 €	7,50
4 bollen vanille-ijs met stukjes
witte chocolade en vanillesaus

Coupe	Chocolate	Chips	 €	7,95
2 bollen straciatella-ijs, 1 bol vanille-ijs,
1 bol chocolade-ijs met chocolate chips
en chocoladesaus 

Coupe	Exotic	 €	8,95
2 bollen vanille-ijs, 1 bol bananen-ijs
en 1 bol aardbeien-ijs met vers fruit
en aardbeiensaus

Coupe	Chocomousse	 €	8,50
2 bollen chocolade-ijs, 1 bol
vanille-ijs, 1 bol straciatella-ijs met
chocomousse en chocoladesaus

Coupe	Krieken	 €	7,95
4 bollen vanile-ijs met 
warme krieken (kersen)



Coupe	Aardbeien	(seizoen)	 	 €	9,95
2 bollen vanilla-ijs, 2 bollen
aardbeien-ijs, verse aardbeien
en aardbeiensaus

Coupe	Meloen	 	 €	7,95
1 bol vanille-ijs, 1 bol aardbeien-ijs,
1 bol mango-ijs, 1 bol banaan-ijs,
verse meloen en aardbeiensaus

Coupe	Kiwi	 	 €	7,95
1 bol vanille-ijs, 1 bol aardbeien-ijs,
1 bol mango-ijs, 1 bol banaan-ijs,
verse kiwi en aardbeiensaus

Coupe	Oreo	 	 €	7,95
1 bol vanille-ijs, 1 bol chocolade-ijs,
2 bollen straciatella-ijs, oreo’s en    
vanillesaus

*	Alle	coupes	worden	standaard
geserveerd	zonder	slagroom.

Onze	toppers
Vegan	magnum	ijs	 €		 3,95

Coupe	Shoko	 €		14,50
6 bollen gemengd ijs met veel
vers fruit, aardbeiensaus en 
slagroom

Coupe	Shoko	Choco	 €		14,50
Een chocolade feestje met
6 bollen gemengd ijs, 
chocoladesaus en slagroom.

Coupe	romantic	voor	2	pers.	 €		24,50
Laat u verrassen

Portie	extra	slagroom	 €		 1,20

Milkshakes	 €		 5,95
Met slagroom topping
Oreo
Vanille
Aardbeien
Chocolade
Banaan

Crazy	Shoko	shake	 	 €	9,50
Seizoen Tafels van 6 personen of meer,

individueel afrekenen 
niet mogelijk!
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