
M E N U K A A R T
 Ask our staff for a menu in English.

 Frage einen Mitartbeiter nach einer Speisekarte auf Deutsch.

 Adressez-vous à un collaborateur pour un menu en français.



Lunchgerechten 
 

Wrap met gerookte zalm 10,- 
Wrap met kruidenkaas, gerookte zalm, frisse salade 
en honing-mosterdsaus. 

Garnalenkroketjes met brood 10,- 
2 dikke sneden ambachtelijk bruin brood met 2 garnalenkroketjes, 
piccalillymayonaise en gefrituurde peterselie.

Broodje gezond    8,-
2 dikke sneden ambachtelijk bruin brood met slagersachterham, 
jong belegen kaas, ei en een frisse salade.

Toast caprese                                      9,- 
Geroosterd meergranen brood met mozzarella, cherrytomaten 
en basilicum-pesto.

Hollandse Uitsmijter                                      9,- 
2 dikke sneden ambachtelijk bruin brood met 2 gebakken eieren, 
slagersachterham, jong belegen kaas en augurkjes.

tot 16:00u verkrijgbaar



  Vegetarisch gerecht

Maaltijdsalades
 

Rundercarpaccio  12,-  
Carpaccio van Black Angus rund, knapperige salade, pijnboompitten,  
Parmezaanse kaas en een truffeldressing. Geserveerd met een dikke 
snee ambachtelijk bruin brood en gezouten boerenroomboter. 

Warme Geitenkaas      12,-  
Frisse salade met lauwwarme geitenkaas, tomaatjes, huisgemaakte 
croutons, walnoten en een dressing van honing en tijm. Geserveerd met 
2 dikke sneden ambachtelijk bruin brood en gezouten boerenroomboter.

Soepen

Soep van de dag  8,- 
Wisselende soep geserveerd met een dikke snee ambachtelijk 
bruin brood belegd met passend garnituur.  Vraag één van onze 
medewerkers naar de soep van de dag.

Biologische tomatensoep     8,-
Geserveerd met een dikke snee ambachtelijk bruin brood belegd  
met jong belegen kaas en radijssnippers.



Hoofdgerechten
  

Hollandse Lakenvelder-biefstuk               18,- 
Rosé gebakken biefstuk met naar keuze peper- of  
Stroganoffsaus, frites en een frisse salade.

Pennepasta 
VEG

A
N                                                 14,-

Pennepasta met gebakken bospaddenstoelen, cashewnoten  
en een oosterse roomsaus gearomatiseerd met soja.

Kip kebab  14,-
Pita Kip Kebab met knoflook komkommer dip, frites 
en frisse salade.

Panorama-burger 16,-
Runderburger met tomatensaus, sla, augurk, tomaat, bacon, 
kaas, en gebakken uienringen. Geserveerd met frites.

 Ook verkrijgbaar in een vegetarische variant

 VEG

A
N

 Vegan  Vegetarisch gerecht



Hoofdgerechten
  

Noorse zalmfilet  18,- 
Gebakken Noorse zalmfilet met kruidensaus, frites en frisse salade.

Specialiteit van de dag
 

Specialiteit van de dag  dagprijs
Vraag onze medewerkers naar het wisselende gerecht van de dag.

Diverse sauzen                                                                                  0,40

Curry, ketchup, mayonaise

Appelmoes                                                                                        1,- 



Voor de kinderen

Pasta bolognaise 
VEG

A
N  6,75

Pasta met bolognaisesaus, een dessert en een drankje 
(Appelsientje kids of  Chaudfontaine). Met verrassing!

Kids Menu Symbolica 6,15

Kipnuggets met frietjes, een dessert en een drankje  
(Appelsientje kids of  Chaudfontaine). Met magische Twinkeltoorts!

 VEG

A
N

 Vegan



Gebak
  

Diverse soorten gebak 3,35

Appelpunt 3,05

Bij aankoop van 
een warme drank
een gebakje naar 

keuze voor: 

+2,95



Warme dranken
Espresso 2,25

Dubbele espresso 3,60

Koffie 2,70

Cappuccino 3,-
Latte Macchiato 3,35

Thee, diverse smaken 2,25

Verse muntthee met honing 3,35

Warme chocolademelk 2,70

Portie slagroom 0,55

Speciale koffies 
Stroopwafel 4,95 
Oreo 4,95

Gingerbread 4,95

Warme dranken
 

Wij schenken geen alcohol aan personen jonger dan 18 jaar. Wij kunnen slechts één rekening per tafel opmaken. 
De keuken is geopend vanaf 11.30 uur. Voor allergeneninformatie kun je terecht bij de medewerkers.

Stroopwafel Oreo Gingerbread



Wij schenken geen alcohol aan personen jonger dan 18 jaar. Wij kunnen slechts één rekening per tafel opmaken. 
De keuken is geopend vanaf 11.30 uur. Voor allergeneninformatie kun je terecht bij de medewerkers.

Dranken
 

Water
Chaudfontaine 2,30

Plat en bruisend

Chaudfontaine 1l 6,25

Plat en bruisend

Frisdrank 2,30

Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Fanta Orange, 
Fanta Cassis, Sprite, Fïnley Bitter Lemon, Fïnley Tonic, 
Fïnley Ginger Ale, Lipton Ice Tea, Lipton Ice Tea Green

Sappen en zuivel 
Appelsientje appelsap troebel, DubbelFrisss appel & perzik,
Chocomel, Fristi, melk                                                                       2,30

Verse jus d’orange 3,60

Bieren van de tap
Jupiler 25 cl 2,50

Jupiler 50 cl 4,40

Leffe blond 3,75

Seizoensbier van het vat                                                                      3,75

Vraag een van onze medewerkers naar het bier van dit seizoen.

Bieren
Jupiler 0.0% 2,50

non-alcoholisch - 0%

Hoegaarden  3,50

witbier | rosébier | radler lemon | radler lemon 0.0%

Duvel  4,-
Leffe bruin 3,75



Wijnen
 

Wij schenken geen alcohol aan personen jonger dan 18 jaar. Wij kunnen slechts één rekening per tafel opmaken. 
De keuken is geopend vanaf 11.30 uur. Voor allergeneninformatie kun je terecht bij de medewerkers.

Witte wijn

Viva la Vida - Chardonnay
Argentinië | zacht | fruitig | mild                                     3,50  17,50

Villa don Carlos - Sauvignon Blanc
Chili | fris | fruitig | stuivend                                           3,75  18,75

Rosé wijn

Diepe gronde - Blend
Zuid-Afrika | rond | fruitig | zacht                                   3,50  17,50

Rode wijn

Croix d’or - Merlot
Frankrijk | soepel | fruitig | zacht                                    3,50  17,50

Villa don Carlos - Cabernet Sauvignon
Chili | krachtig | fruitig | rond                                          3,75  18,75

0,1 l 0,75 l



Borrelhapjes
  

Ambachtelijk brood 5,50

Brood met huisgemaakte kruidenboter en tomatentapenade.

Bitterballen 6,-
10 stuks geserveerd met mosterd.

Nacho’s 5,50

Mandje met nachochips, gesmolten kaas en tomatensalsa.

Panorama borrelplank 10,-
Tortillachips met tomatensalsa, borrelnootjes 
en diverse warme snacks.




