Suggesties
Eten
Alle gerechten vergezeld van brood of geserveerd op brood. Keuze brood uit wit, bruin of spelt (+0,50 €)

“No Worries salade” met Italiaanse ham, Mozzarella en vers fruit
Mediterraanse salade

17,50 €
16.75 €

Serano ham, geitenkaas, gegrilde paprika, groenten- en slamengeling

Spaghetti Bolognaise
Glutenvrij

11,50 €
+ 1,50 €

Boke Italiaanse ham, met klein slaatje
Omelet Ham & Brie Een No Worries-klanten favoriet
Bokes gerookte zalm, kruidenkaas
Toast roerei, bieslook en gerookte zalm
“Uitsmijter” Een No Worries-klanten favoriet

7,75 €
7,75 €
8,75 €
8,95 €
8,75 €

2 toast belegd met kaas & Breydelham, afgewerkt met 2 spiegeleitjes

Boke kip, spek en sla (specialiteit No Worries)

8,75 €

Dranken
No Worries Ice Tea geen toegevoegde suikers – Een No Worries-klanten favoriet
No Worries limonades
Citroen
Roze Pompelmoes

4.75 €

4,95 €
4,75 €

Appel Koen’s favoriet 😊
Sinaasappel

4,75 €
4.75 €

3.25 €
4.50 €

Volle Melk
Amandel-/Havermelk

4.00 €
4.50 €

Ijskoffies No Worries
Puur
Kokosmelk

Trippel Hop d’Oude Caert (Winnaar Golden Beer Awards 2018)
Trippel d’Oude Caert (zilveren medaille Golden Beer Awards 2018)
Speciale reeks “The Barrel Beers” (0,75 L) :

4,75 €
4,40 €
20,75 €

De laatste gisting van de Tripel heeft plaatsgevonden in oude porto-, whisky- en Bourbon vaten. Hierdoor ontstaat er een
unieke smaak combinatie die het beste van beide werelden heeft opgeleverd. Daarna werd de Tripel op flessen van 750 ml
getrokken. Om ten volle van deze bieren te genieten worden deze geserveerd in speciale degustatie glaasjes van 15 cl.
Komt in 4 smaken:

Porto, Bourbon, Whisky en Cognac

Indien U allergisch bent aan bepaalde voedingsstoffen, gelieve dit te laten weten aan het personeel Wij
werken met een dagelijks veranderende kaart. Door de wijze waarop de keuken georganiseerd is kunnen wij
kruisbesmetting van allergenen nooit uitsluiten.

Salades
Alle salades vergezeld van brood en boter. Brood keuze uit wit, bruin of Spelt (+0.50 €)

“No Worries salade” met Italiaanse ham, Mozzarella en vers fruit
Mediterraanse salade

17,50 €
16.75 €

Serano ham, geitenkaas, gegrilde paprika, groenten- en slamengeling

Gerookte zalm: Gerookte zalm, sla- en groente mengeling, pijnboompitten, dressing
Geitenkaas: Geitenkaas, sla- en groente mengeling, spekjes, appel, rozijntjes en dressing
Kip: Sla- en groente mengeling, zongedroogde tomaatjes, dressing

15,75 €

Salade (sla- en groenten mix, dressing) & vers fruit
Kip
Gerookte zalm

16,75 €

16,35 €
15,75 €

17,35 €

Bokes (Boterhammen)
Worden geserveerd met kleine salade, 2 sneden brood: keuze uit wit, bruin of spelt (+ 0,50 €)

Kaas
Kaas & Breydelham
Uitsmijter

6,25 €
6,75 €

Oude kaas
Huisgemaakte Tonijnsalade

7,25 €
7,75 €
8,75 €

2 toasten belegd met kaas & Breydelham, afgewerkt met 2 spiegeleitjes

Boke Kip & Spek & Sla ( specialiteit No Worries )
Toast Caprése

8,75 €
7,75 €

Toast met mozzarella, tomaat, basilicum, side salad

Toast Brie of zachte geitenkaas met rucola & honing
Bokes gerookte zalm, kruidenkaas
Toast roerei, bieslook en gerookte zalm
Croissant

7,75 €
8,75 €
8,95 €
2,50 €

Ei-gerechten
Geserveerd met brood en boter. Keuze brood uit wit, bruin of spelt (+0.50 €)

Omelet / Spiegeleieren (2 eieren) 4,50 €

Omelet spek en/of kaas

6,75 €

Soep
Geserveerd met brood en boter. Keuze brood uit wit, bruin of spelt (+ 0,50 €)
Kijk ook bij suggesties voor eventuele dagsoepen
Tomaten Soep ( veggie )
5,50 €

Taart / Gebak
Kijk even aan de bar. Tenzij anders aangeduid

Koffie / Thee & Gebak

3,95 €

5,95 €

Prijs voor lungo / gewone thee selectie. Latte, Cappuccino & Muntthee’s ook mogelijk tegen meerprijs

Als het druk is en in de weekends wordt er één rekening per tafel gemaakt. Maximaal 4
verschillende gerechten per tafel. Vraag uitleg @ personeel wanneer u twijfelt

ONTBIJTEN: DE HELE DAG – ELKE DAG
(*) Op weekdagen hebben we (soms) geen croissants of koffiekoekjes maar wordt in de plaats een
stukje gebak of cake gegeven. Tijdens de weekends croissants en koffiekoekjes zolang de voorraad
strekt.
Vraag gerust naar een vegetarische optie

Gezond ontbijt: Vers fruitsapje, Bio-yoghurt met vers fruit, Breydelham, spiegeleitje, licht getoast
vers gebakken 100% spelt brood, Lungo koffie of thee uit theeselectie.
9,50 €
Klassiek ontbijt: Vers fruitsapje, broodmandje, croissant, koffiekoekje, Breydelham, kaas, confituur,
hagelslag, spiegeleitje, Lungo koffie of thee uit de theeselectie.
12,75 €
Serieus ontbijt: Vers fruitsap XL, broodmandje, croissant, koffiekoekje, Breydelham, kaas, confituur, hagelslag, spiegeleitje, Lungo koffie of thee uit de theeselectie, Bio-yoghurt met vers fruit.
15,00 €
Bangelijk ontbijt: Prosecco, Vers fruitsap XL, broodmandje, croissant, koffiekoekje, Breydelham,
kaas, confituur, hagelslag, spiegeleitje, Lungo koffie of thee uit de theeselectie, Bio-yoghurt met vers
fruit, gerookte zalm, rauwe ham.
25,00 €
Tegen meerprijs (= verschil in prijs tussen Lungo of thee selectie en de gekozen koffie of thee specialiteit) kan u
natuurlijk ook Cappuccino’s, Latte’s en verse muntthee bestellen ipv Lungo.
Chai’s en chocolade melk kunnen wel besteld worden maar worden als extra aangerekend

Extra’s
Bio yoghurt
Gerookte zalm
Rauwe ham

3,00 €
4,75 €
2,75 €

Bio yoghurt met vers fruit
Spek
Croissant

4,00 €
2,50 €
2,50 €

We serveren ook gluten vrije broodjes ( + 1,50 € )

Koffie / Thee & Gebak

5,95 €

Prijs voor lungo / gewone thee selectie. Latte, Cappuccino & Muntthee’s ook mogelijk tegen meerprijs

Indien U allergisch bent aan bepaalde voedingsstoffen, gelieve dit te laten weten aan het personeel Wij
werken met een dagelijks veranderende kaart. Door de wijze waarop de keuken georganiseerd is kunnen wij
kruisbesmetting van allergenen nooit uitsluiten.

Als het druk is en in de weekends wordt er één rekening per tafel gemaakt. Maximaal 4
verschillende gerechten per tafel. Vraag uitleg @ personeel wanneer u twijfelt

Koude dranken
Vers sinaasappelsap
4,75 € Vers appelsap
Bruis water / plat water
2,50 € Tonic Schweppes
Ice tea No Worries (zonder toegevoegde suikers)
ijs koffie No Worries

4,25 €

Puur
3,25 € Volle melk
Kokos- / Amandel- of havermelk
4,50 €
Dorstlesser / Pomton (sinaasappelsap of pompelmoessap + Schweppes Tonic)

4,00 €

2,75 €
4,75 €

5,50 € / 5,75 €

Home made Limonades
Orange / Grapefruit / Apple 4,75 € Lemon

4,95 €

Alcoholische dranken
Witte huiswijn (Sauvignon blanc)
Rosé (rode Garnache)
Bulldog Gin & Tonic
Seefbier
Trippel d’Oude Caert
Tripel Hop d’Oude Caert (!!)

4,25 € Rode huiswijn (Montepulciano d’Abruzzo) 4,75 €
4,50 € Prosecco Brut

6,50 €

10,50 €
3,50 € Bootjesbier

3,50 €

4,40 € Duvel

3,95 €

4,75 € (Winnaar Golden Beer Awards 2018)

Warme dranken
Espresso
Cappuccino
Latte

2,40 € Lungo

2,75 €

Melk

Soya

Kokos-/Haver-/Amandelmelk

3,00 €

3,25 €

3,50 €

3,45 €

3,75 €

4,00 €

*Extra shot + 0,50 €

English Breakfast thee
Ceylon Pekou thee
Citroen infusie
Caipirinha thee
Groene thee
Verse Munt thee

2,75 € Earl Grey thee

2,75 €

2,75 € Rozebottel thee

2,75 €

2,75 € Rood Fruit infusie

2,75 €

2,75 € Kamille thee

2,75 €

2,75 €
4,50 € Mango-Munt thee

3,50 €

CHAI thee
Klassieke Chai Massala bestaat uit sterke zwarte thee, suiker, kruiden waaronder o.a. kaneel, kardemom,
kruidnagel, gember en peper de belangrijkste zijn. Met of zonder melk

Massala / Kardemom / Citroengras of Vanille

3,15 €

Warme chocolade
Keuze uit pure-, melk- of witte chocolade

Volle melk

3,75 € Kokos- of Amandelmelk

4,25 €

