Ontbijt
van 8u30 tot 11u
Wist je dat…
We ons brood en patisserie zelf bakken?
Als je graag een kijkje neemt bij onze ovens, laat het ons weten!

Verse fruitsalade met yoghurt, honing en homemade granola

€ 8.0

Eitje met vers brood (zachtgekookt, hardgekookt, spiegelei of omelet)

€ 6.0

Fantasieomelet

€ 8.5

Verwenontbijt Kasteel KaNeel (vanaf 2 personen)
1 Warme drank, een verse sap, vers brood, divers broodbeleg,
eitje naar keuze (omelet, spiegelei, hard/zacht gekookt),
homemade choco, yoghurt met fruit, homemade granola
en een gebakje van KaNeeltje

€ 18

Luxe verwenontbijt Chateau KaNeel (vanaf 2 personen)
Wignac Cidre van Prins de Merode of glaasje Duc de Blanc,
Hapje, 1 warme drank, een verse sap, vers brood, divers broodbeleg,
eitje naar keuze (omelet, spiegelei, hard/zacht gekookt),
homemade choco, yoghurt met fruit, homemade granola
en een gebakje van KaNeeltje

€ 24

Extra’tjes
+ Fris slaatje met vergeten groentjes
+ Aanpassingen intoleranties (glutenvrij brood, lactosevrije yoghurt, …)
Hebt u een allergie? Spreek ons hierover aan.
In het weekend en op drukke weekdagen bieden wij enkel
verwen en luxe ontbijt aan in buffetvorm.
Een deel van onze ontbijtproducten zijn ook verpakt te koop,
neem een kijkje op onze toog of vraag het ons!

Enkel te betalen met cash of QR-code

€2
€2

Lunch
weekdagen: van 11u tot 17u
weekend: van 12u30 tot 17u
Wist je dat... Wij de vergeten groenten nog niet vergeten zijn?
Groenten zoals rammenas, wortelpeterselie, rapen, koolrabi, ...
Wij verwerken ze in onze gerechten.

Dagsoep met vers brood

€ 6,5

Vers brood met hummus

€ 11

Vers brood met streekproducten
(paternosterkaas, flierefluiterkaas, kipkap en mosterd van de ster)

€ 13

Salade met zalm, avocado, vers fruit en zaden

€ 18

Salade met vergeten groentjes, geitenkaas van Polle, walnoten en vijgen € 16
+ pancetta
€ 3
Salade met vergeten groentjes, kip, avocado

€ 18

Quiche van de dag met slaatje van vergeten groentjes

€ 15

Wrap met kip, avocado en vergeten groentjes

€ 15

Wrap met brie, spinazie, noten en vergeten groentjes

€ 14

Wrap met hummus, vergeten groentjes en noten

€ 14

Hamburger met 100% rundvlees en vergeten groentjes

€ 16

Hamburger met gegrilde halloumi, hummus en vergeten groentjes

€ 15

Extra’tjes
+ Fris slaatje met vergeten groentjes
+ Aanpassingen intoleranties (glutenvrij brood, lactosevrije yoghurt, …)

egan

€2
€2

Al onze lunchgerechten worden geserveerd met dagvers gebakken brood
Vanaf 6 personen hebben jullie keuze uit maximum 4 gerechten

Voor de kleine Prinsjes en Prinsesjes
Zacht gekookt eitje met soldaatjes

€ 4.0

Boke met homemade choco en banaan onder de grill

€ 5.0

Boke met ham en kaas onder de grill

€ 4.5

Wrizza (wrap met pizzabeleg)

€ 6.0

Hebt u een allergie? Vraag naar onze allergenenkaart
= vegetarisch gerecht (andere gerechten ook vegetarisch mogelijk!)

Enkel te betalen met cash of QR-code

= onze favorietjes

Om op te warmen
Wist je dat...
Onze koffiebonen slechts op 2 km hier vandaan worden gebrand?
Dit door Mokapi in Veerle

Chocomelk met Callebautchocolade (keuze uit: melk, puur of wit)

€ 3.7

Koffie
Koffie Lungo (Café Cubano)
Espresso (Daterra sunrise, zongedroogd!)
Doppio (Dubbele espresso)
Decafine
Café Americano groot (Dubbele espresso aangelengd met water)
Café con pana (koffie met geslagen room, een Belgische cappuccino)

€ 2.4
€ 2.4
€ 2.9
€ 2.5
€ 3,1
€ 3.5

Cappuccino
Klassieke cappuccino
Flat white (dubbele espresso)
KaNeeltjes favoriet (huisgemaakte suiker-kruiden mengeling)

€ 3.2
€ 3.7
€ 3.8

Latte macchiato
Klassieke latte macchiato
KaNeeltjes favoriet (huisgemaakte suiker-kruiden mengeling)

€ 3.6
€ 4.0

Cool down macchiato
Ijskoffie (koude Latte macchiato en een toets van vanille)
Ijskoffie roomijs (met vers vanille roomijs)

€ 3.8
€ 5.0

Extraatjes
+ Smaakjes: Wil je een koffie met nét dat tikkeltje meer? Dat kan!
Je kan kiezen uit:
chocolade, caramel, hazelnoot, vanille, honing of speculaas.

€ 0.5

+ sojamelk, cocosmelk, havermelk of amandelmelk
+ extra shot espresso
+ geslagen room

€ 0.7
€ 0.5
€ 1.1

= onze favorietjes

Enkel te betalen met cash of QR-code

Om op te warmen
Wist je dat...
Thee ons kan ondersteunen bij kleine kwaaltjes? *

€ 3.0

Sensha green
* vertraagt de mentale achteruitgang

€ 3.0

Wilde kamille
* goed tegen paniekaanvallen

€ 3.0

Rooibos
* cafeïnevrij en een positieve invloed op je humeur

€ 3.0

Zachte munt
* goed voor een frisse adem, zelfs tegen knoflook

€ 3.0

Lady grey
* cholesterolverlagend

€ 3.0

Bosvruchten
* Dit is een infusie en geen thee, deze vruchteninfusie is gemaakt
voor de smaak en minder voor de heilzame werking

€ 3,0

7 kostbaarheden
* mengeling van groene en zwarte thee met rozenblad
en zonnebloembloesem, lekker verfrissend!

KaNeeltjes favoriet (Sencha green, tijmsiroop,...)

€ 3.5

Kasteel Kaneel infuus (gember, kaneel, rozenblaadjes en appel)

€ 3.5

Lekkers bij een warm drankje
Huisgemaakt gebakje (Vraag naar het aanbod)
Ijscoupes (Vraag naar onze ijskaart)

= onze favorietjes

Enkel te betalen met cash of QR-code

Een goede starter
Apero van het huis
Aperol Spritz
Porto wit (Finewhite)
Porto rood (Graham Six grapes)
Gin & tonic: Bombay met Nordic mist tonic
Limoncello

€
€
€
€
€
€

8
7.5
4
4.5
8.5
4

Iets voor de dorst

Verse sappen

Doordat deze sappen altijd vers worden gemaakt zijn deze niet altijd in voorraad. Onze
excuses hiervoor
Vers appelsap met vlierbloesem (van de Boogerd)
€ 3.0
Vers appelsap met gember (van de Boogerd)
€ 3.0
Vers perensap met zwarte bes (van de Boogerd)
€ 3.0
Versgeperst appelsiensap
€ 4.0

Homemade drankjes
Homemade ice-tea perzik-pompelmoes
Munt-limoen limonade
Smaakwater 1 liter (kraanwater geïnfuseerd met fruit/kruiden)

€ 4.3
€ 4.3

€ 4.5

Fris
Gerolsteiner plat
Gerolsteiner bruis
Gerolsteiner citroen
Gerolsteiner orange
Agrumes
Tonic
Coca cola
Coca cola zero

€
€
€
€
€
€
€
€

Enkel te betalen met cash of QR-code

2.3
2.3
2.5
2.5
2.2
2.2
2.3
2.3

Bier
Super 8 Export 33cl
Super 8 Saison 33cl
Jupiler
Liefmans on the rocks
Duvel

€
€
€
€
€

2.5
3.5
2.2
2.5
3.6

€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.3
3.2
3.2
3.2
3.5
3.2
3.2
3.2
3.2

Bieren van de streek
Wist je dat… onze streek vele biertjes te bieden heeft?
Begin met ééntje, dan twee… dan drie…

Vliet tripel (Geels bier)
Vliet spelt (Geels bier)
Paternoster tripel (Laakdals bier)
Paternoster donker (Laakdals bier)
Paternoster frambozenbier (Laakdals apero-bier)
Flierefluiter goudblond (Westels bier)
Flierefluiter HopHopHoera! (Westels bier)
Flierefluiter eeuweling (Westels bier)
Gageleer (Kempisch biobier)

Hapje
Zin in een hapje? Bekijk ook ons suggestiebord!
Olijven
Hapje huisgemaakte quiche

Iets sterkers
Straffe Kaffie

€ 4.0
€ 6.0

€ 4.0

(Likeurtje ontworpen door onze koffiebranders van Mokapi)

Whiskey Teeling
Whisky Arran 14 jaar
Flierefluiter jenever (Westelse jonge jenever)

Enkel te betalen met cash of QR-code

€ 5.5
€ 7.0
€ 3.0

Wijnen en bubbels
Duc de blanc

€ 6.5 / 24

Le Lièvre Cidre de Wignac

€5

Luxemburg
Blanc de blanc
Druif: Auxerrois, Pinot Blanc, Chardonnay, Riesling
Evenwichtig, verfrissend met aroma van bloemen

Een drankje van Prins de Merode
Op artisanale wijze in de Franse Ardennen gebrouwen uit 100% zuiver appelsap
Bestaat uit verschillende soorten: zacht, zoet en zuur appelsap van verschillende harde appelsoorten

Wit
Caves St.-Christophe

€ 4,5 / 23

Beando

€ 4,5 / 23

Rüdersheimer rosengarten

€ 4,5 / 23

Frankrijk
Druif: Chardonnay
Delicate wijn met een perfect evenwicht tussen zuren en suikers
Aroma van exotisch fruit en perzik

Italië
Druif: Pinot Grigio
Frisse fijne wijn met een toets van meloen en zachte citrus

Duitsland
Druif: Royal Blau
Fruitig en verfrissend met smaken van abrikoos en banaan

Rosé
Cape 312 Pinotage

€ 4,5 / 23

Zuid-Afrika
Soepel, fris en fruitig

Rood
Caves St.-Christophe

€ 4,5 / 23

Beando

€ 4,5 / 23

Frankrijk
Druif: Carbernet Sauvignon
Volle neus van rood fruit met smaken van kers, cassis en braambes

Italië
Druif: Sangiovese
Zachte wijn met smaak van fijne kruiden en aroma van rood fruit

Enkel te betalen met cash of QR-code

