Zomerbar @ Open Huis Staden
-Alcoholvrije aperitieven
Virgin Mojito
Pink tonic with ice
Vruchtensap ‘eigen kweek’
(80% appel, 10% peer, 10% druif)

Welkom op onze zomerbar!
Aperitieven

€6
€5
€3

Fris
Spa blauw / rood
Spa blauw / rood 1L
Spa citroen

€2
€6
€2,50

Pepsi / Pepsi Max
Looza Appel / Ace
Ice Tea
Schweppes Tonic
Fristi
Ritchi Bio Limonade

€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€4

Warme Dranken
Koffie/deca/koffie verkeerd
€2,50
Thee
€2,50
Chocolademelk
€2,50
Verwenkoffie (enkel op zondagnam.) €11

De openingsuren kunnen aangepast worden volgens de
weeromstandigheden.
Zie openhuis.be/zomerbar of op onze facebookpagina.

Aperol Spritz
Mojito
Cava glas
Cava fles
Picon
Ricard
Sangria wit/rood
Porto wit/rood
Gin Tonic (Bombay Saphire)

€8
€8
€5
€24
€7
€7
€7
€7
€9

Bieren
Jupiler
Jupiler 0,0%
Rodenbach
Hoegaerden
Vedett
Kriek Liefmans
Duvel
WUK (Blond 8%)
La Chouffe
Mc Chouffe
Papegaei (33cl)
Papegaei (75cl)
Somersby
Desperados

€2
€2
€2,50
€2,50
€3
€3
€4
€4
€4
€4
€4
€12
€4
€4

Wijn
Witte wijn glas
Rosé wijn glas

€4
€4

Rode wijn glas
Fles wijn wit/rosé/rood

€4
€20

Zomerbar @ Open Huis Staden
Knabbel & Babbel

Welkom op onze zomerbar!
Gerechtjes

Chips zout/paprika

€1,50

Portie kaas / Portie salami
Portie gemengd

€5
€8

Assortiment gefrituurde hapjes (10 stuks)
Nachos met dip
Calamares (10 stuks)

€5
€8
€8

Spaghetti Bolognaise:

€14

Artisanale garnaalkroket* (2 stuks)
Kaaskroket Oud Brugge* (2 stuks)

€19
€16

Tapas klein
Tapas groot

€12
€22

Alle kroketten worden geserveerd met groentjes & brood of frietjes

Kaasjes, vleesjes, groentjes en ‘van alles een beetje’…

Croque uit het vuistje

€6

Desserts
Suggestie: Geite-taart van Staden
Warme Geite-taart met bolletje ijs
(Enkel op zondagnamiddag)
Dame Blanche
Brusselse wafel met suiker
Brusselse wafel met suiker & slagroom

€4.5
€6

Croque Classic met groentjes
Croque ‘Open Huis’

€15
€15

Aubergine, courgette, mozzarella,
zongedroogde tomaat, Parmezaanse kaas, basilicum

Stoverij met frietjes

€15

Zomerse Salade met geitenkaas, honing en spek

€19

Vol-au-vent met frietjes

€15

Gegrilde Rib-eye met frietjes + saus
(Champignon- of pepersaus)

€27

Voor de kleinsten onder ons
€9
€3,50
€4

Verwenkoffie (enkel op zondagnamiddag) €11

Frikandel met frietjes en ketchup
Croque uit het vuistje
Kinderspaghetti

€6
€6
€8

Twister, Callipo, Cornetto,..
Magnum, Solero exotic, kinderijsje dierenfig.,..

€2
€3

vrijdag: 18u-22u
Koop uw drank- en eetkaart bij aankomst aub.
Deze blijft geldig tot eind september 2020.

Keuken open van
zaterdag: 18u-22u

zondag: 12u-20u

op donderdag: 18u-22u: enkel knabbel & babbel
1 tafel 1 rekening

