
EETKAART

SALADES
Deze salades worden geserveerd met brood

Salade Niçoise         18
Tonijnsteak, sperziebonen, olijven, tomaat, ei, ansjovis en mosterddressing
Caesar Salade        18
Kip, spek, parmezaan, ei, croutons en caesardressing
Salade geitenkaas    14
Verse salade & groenten, geitenkaas en honing (+spek €1)

VOORGERECHTEN

2 kaaskroketten        12
geserveerd met huisgemaakte tartaar en salade
2 garnaalkroketten       14
geserveerd met huisgemaakte tartaar en salade

Soep van ’t moment    6
Geserveerd met brood

LUNCHGERECHTEN VAN 11U TOT 16U 
Onze broodgerechten worden geserveerd met een fris 
slaatje

Spek en ei     8
met bruin brood
Bagel Kip      11
Kip, zure room, rode ui en granny smith
Bagel Italiaans       11
Pesto, tomaat en mozarella
Bagel Brie     12
Honing, appel, walnoot (+spek €1)
Bagel pulled pork    16
Pulled pork van onze traaggegaarde spare ribs met sweet chili
Ceasar Wrap       11
Kip, spek, verse caesardressing, parmezaan en salade
RVX krok     10
Kaas, spek en ei

Geroosterde boterham zalm&kruidenkaas   14
Bruin brood, gerookte zalm, kruidenkaas, gepocheerd ei en rucola
Geroosterde boterham ham&champignons   14
Bruin brood, Parma ham, gebakken champignons, 
gepocheerd ei en rucola 

  
           SPARERIBS  23 

 Huisgemarineerd en traaggegaard, 
geserveerd met verse koolsla en sweet chili 

Keuze uit: 
Marinade van de chef (zoet en lichtpikant) of 

marinade van het huis (zoet en zoutig)

VOOR DE ALLERKLEINSTEN
Al onze kindergerechten worden geserveerd 
met een fris slaatje

Kinderribbekes met frietjes    12

Kinderburgertje met frietjes      7

Kindervidee met frietjes       9  

Kinderballetjes in tomatensaus en frietjes    9

Bitterballen met frietjes               8

Krokante kippenvingers met frietjes    8

Fish and chips met tartaar     12

Kinderspaghetti       8

Portie frietjes                          3

BURGERS
Onze burgers worden geserveerd met verse 
koolsla en een bijgerecht naar keuze

KLASSIEKE BURGER    14
Ijsberg, ketchup, mosterd, ui, tomaat, augurk 

CHEESEBURGER     15
Klassieker + cheddar

BACONBURGER     15
Klassieker + spek  

BACON & CHEESEBURGER   16
Klassieker + spek en cheddar 

TEX-MEX BURGER    17 
Ijsberg, guacamole, bbq-saus, geroosterde paprika, 
ui, tomaat

JALAPEÑO BURGER    17 
Ijsberg, cheddar, jalapeños, zure room, tomaat, ui

ITALIAANSE BURGER    17 
Pesto, ijsberg, rucola, mozarella, zongedroogde tomaat, 
ui, italiaanse dressing

CHICKENBURGER    17 
Verse kipfilet (gepaneerd), ijsberg, tartaar, ui, tomaat, 
augurk 

FISHBURGER     17 
Gepaneerde vis, ijsberg, tartaar, ui, tomaat, augurk 

 

Je kan nog extra cheddar, bacon, 
jalapenos, guacamole of mozarella nemen 
(allemaal +1)

DESSERT

DAME BLANCHE       6
2 bollen vanille-ijs met chocoladesaus

COUPE BRESILIENNE       7 
2 bollen vanille-ijs met gekarameliseerde nootjes en 
huisgemaakte butterscotch

COUPE ADVOKAAT          7
2 bollen vanille-ijs met advocaat

KINDERIJSJE      4,5
Een bolletje vanille-ijs met chocoladesaus en smarties

HUISGEMAAKTE BROWNIE   8
geserveerd met en bolletje ijs

MOELLEUX        8
geserveerd met een bolletje ijs 

CREME BRÛLEE     7
   
WARME APPELTAART     4 
 

PANNENKOEKEN 

Één pannenkoek     3,5
Twee pannenkoeken     6

 
Kies je favoriete topping:
witte suiker, bruine suiker, choco, lichtbruine suiker, 
poedersuiker, siroop, confituur, slagroom of 
chocolade sausTO
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VEGETARISCH/VEGAN? Geen probleem! 
Al onze rundsburgers kunnen vervangen 
door een beyond burger! 

EX
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Kan je er maar niet genoeg van krijgen? 
Vraag een extra bol ijs (+1,5), slagroom (+1) 
of chocolade saus (+1)

MOSSELEN

DE EERSTE MOSSELEN VAN OP DE BODEM VAN DE ZEEUWSE ZEE
1KG JUMBO’S

Natuur      24
look-room     25
witte wijn     25

SUGGESTIES

Souvlaki’s     24
Met griekse salade

Rib-eye           30
250g van belgisch witblauw, geserveerd met zomerse salade
-Keuze uit bearnaise, peperroom, gebakken champignons of 
kruidenboter

Chili con carne     16
met rijst, tortillachips en zure room

Pasta van de chef    18
met lichtpikante curryroomsaus, kip, spek en scampi

                    RVX BURGER             19
Pulled pork van onze traaggegaarde spareribs met 

koolsalade en sweet chili

FINGERFOOD

Nacho’ s      10
Nacho chips, verse tomatensalsa, cheddar, zure room, 
guacamole en jalapeños 
Nacho’ s met chili con carne   12
Nacho chips, chili con carne, cheddar, zure room, 
guacamole en jalapeños
Loaded fries             14
Met pulled pork, sweet chili , kaassaus en jalapeños
Plankje spare ribs     10
Traaggegaarde spare ribs met sweet chili
Burger trio     10
3 verse mini-burgers 100% runds
Krokante kippenvingers    7,5
Huisgemaakt met verse tartaat
Fish & Chips      12
Krokante vis met frietjes en verse tartaar
Scampi’s in knoflookboter    9

PLANKEN
Kaasplank      16
Assortiment kazen met warme camembert
Vleesplank     18
Assortiment warme en koude vleeswaren
Visplank      18
Assortiment vis
Veggieplank         16
Olijven, peppadews, gedroogde tomaten, geroosterde groenten en 
burrata 
Mix plank      20
Assortiment van kaas, vlees, vis en veggie

KIES JE FAVORIETE BIJGERECHT
frieten, gebakken aardappel partjes (+1),

zoete aardappelfrieten (+2), kroketten, 
pasta of brood

SPECIALITEITEN VAN ‘T HUIS 

Videe       16
Verse videe met kip, balletjes en champignons 

Boeletten in Luikse saus    16

Pasta Retro      16
Spek, kip, tomaat-mascarpone saus, keuze uit scampi of chorizo

Spaghetti Bolognaise    11

Vegetarische groentelasagne   15


