
ONTBIJT
Verse fruitsalade met yoghurt, honing en 
     homemade granola
Eitje met vers brood (zachtgekookt, hardgekookt, spiegelei of omelet)

Fantasieomelet

      
     
     

      h
     
      
     

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

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

Luxe verwenontbijt Chateau KaNeel (vanaf 2 personen) 

Wignac Cidre van Prins de Merode of glaasje Duc de Blanc, apje, 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

e

e

€ 8,00

€ 2,00
€ 2,00

€ 6,00

€ 8,50
€ 18,00

€ 24,00

Van 8u30 tot 11u

LUNCH
Dagsoep met vers brood
Vers brood met hummus
Vers brood met streekproducten
   (paternosterkaas, flierefluiterkaas, kipkap en mosterd van de Ster)

Salade met zalm, avocado, vers fruit en zaden

Salade met vergeten groentjes, geitenkaas 
    van Polle, walnoten en vijgen
+ pancetta
Salade met vergeten groentjes, kip, avocado
Quiche van de dag met vergeten groentjes
Wrap met kip, avocado en groentjes
Wrap met brie, spinazie, noten en groentjes
Wrap met hummus, vergeten groentjes en noten

Hamburger met 100% rundsvlees en 
    vergeten groentjes
Hamburger met gegrilde halloumi, hummus
    en vergeten groentjes
 VOOR DE KLEINE PRINSJES EN PRINSESJES

Zacht gekookt eitje met soldaatjes
Boke met ham en kaas onder de grill
Wrizza (wrap met pizzabeleg)

Mini chicken salade met sandwich

€ 6,50
€ 11,00
€ 13,00

€ 18,00
€ 16,00

€ 3,00
€ 18,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 16,00

€ 15,00

e

€ 4,00
€ 4,50
€ 6,00
€ 9,00

Van 11u30 tot 17u

SUGGESTIES ETEN

SUGGESTIES ETEN

Lunch
Toast zalm, avocado en gepocheerd eitje
Toast met rode bieten pesto, geitenkaas van 
     Polle, vijgen en noten
Huisbereide kaaskroketjes van Paternoster en 
    Flierefluiterkaas met slaatje van vergeten groentjes
Slaatje met vergeten groentjes, hummus, 
   avocado en halloumi
Huisbereide herfst pizza

Snack
Nacho's met drie huisbereide dips
Seizoens Bruschetta’s 
Hapje Quiche
Huisbereide scones met geslagen room
   en homemade confituurtje (2stuks)

Vraag naar taart van de dag

€ 14,00
€ 14,00

€ 16,00

€ 18,00

€ 13,00

€ 9,00
€ 10,00
€ 8,00
€ 8,00

SCHEPIJS  (afhalen in ijsjeskelder)

Bolletje in potje/hoorntje/kinderhoorntje
+ Grote hoorn

Smaken: Vanille, Chocolade, Mokka, Stracciatella,
KaNeel, Yoghurt - bosvruchten, Smaak van de week

Toppings: 
slagroom           
Nootjes/Discobolletjes/Kaneelsuiker/
      Spekjes/chocoladekorreltjes

e

e

€ 1,40
€ 0,20

€ 1,10
€ 0,70

IJSCOUPES
Coupe Kasteel Kaneel 
     Kaneel & vanille ijs, hazelnootsaus en kaneelsuiker

Dame blanche Vanille ijs met warme chocoladesaus 

Dame noire  chocolade ijs met witte chocoladesaus 

Coupe brésilienne Vanille & mokka ijs, caramelsaus en nootjes

Coupe poire belle hélène  
      Huisbereid en warm! gepocheerd peertje met vanille ijs en chocoladesaus

Kindercoupe 
      1 bolletje chocolade & vanille ijs, smarties en discobolletjes

€ 8,50

€ 8,00
€ 9,00
€ 8,50

€ 12,00

€ 5,00

Lekker warm
Suggestie koffie Een unieke koffieboon uitgekozen voor jou 

     door de branders van Mokapi. Vraag naar onze koffie van dit moment.

Saffraanmelkje Warme melk met een smaak van verse rijstpap. 

      Verse melk met siroop van de Laakdalse saffraan boer. (plantaardige melk mogelijk)

Verse gemberthee met honing en citroen
Red velvet cappuccino
Affogato Bolletje verse vanille ijs met een shot van onze heerlijke koffie 
Pralinécino  Cappuccino met een smaak van praliné

Barraquitto coffee  
    Spaanse koffie met likeur 43, zalige nazomer koffie!

€ 2,60

€ 3,50

€ 3,70
€ 3,70
€ 3,50
€ 3,90
€ 8,00

SUGGESTIES DRANK

Lekker fris
Violetsoda Limonade van viooltjes en limoen

Mocktail  Passievrucht & gember

Pumpkin orange soda
   Een huisbereide limonade vol herfstsmaken

Iets sterker

Cider De Wignac
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. Deze Cider heeft zijn roots in het Kasteel van Westerlo in België. Een cider met klasse!

Homemade gin & tonic Gemaakt met kruiden van onze huisthee

Suggestie apero Apero met bubbels en huisbereid likeurtje

€ 4,00
€ 6,00
€ 4,50

€ 5,00

€ 11,00
€   7,00

IETS STERKERS

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

€ 5,50
€ 7,00
€ 3,00

ROOD
Caves St.-Christophe - Frankrijk
    Druif: Carbernet Sauvignon. Volle neus van rood fruit met smaken 
      van kers, cassis en braambes

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

€ 4,50 / 23,00

€ 4,50 / 23,00

€ 4,50 / 23,00

€ 4,50 / 23,00

€ 4,50 / 23,00

€ 4,50 / 23,00

€ 6,50 / 24,00

€ 5,00

ROSÉ
Cape 312 Pinotage - Zuid-Afrika
    Soepel, fris en fruitig

WIT
Caves St.-Christophe - Frankrijk
    Druif: Chardonnay. Delicate wijn met een perfect evenwicht tussen zuren en 
      suikers Aroma van exotisch fruit en perzik

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

Rüdersheimer rosengarten - Duitsland
      Druif: Royal Blau. Fruitig en verfrissend met smaken van abrikoos en banaan

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

Le Lièvre Cidre de Wignac 

      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

WIJNEN EN BUBBELS

€ 2,30
€ 2,30
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,30
€ 2,30

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

FRIS

€ 2,50
€ 2,20
€ 2,50
€ 3,60

€ 3,30
€ 3,20
€ 3,20
€ 3,20
€ 3,20

Bieren van de streek
Vliet tripel (Geels bier) 

Vliet spelt (Geels bier)

Paternoster tripel (Laakdals bier)

Paternoster donker (Laakdals bier)

Flierefluiter goudblond (Westels bier)

Super 8 Export 33cl
Jupiler
Liefmans on the rocks 
Duvel

BIER

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

HOMEMADE DRANKJES
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,50

Vers appelsap met vlierbloesem (van de Boogerd)

Vers appelsap met gember (van de Boogerd)

Vers appelsap met zwarte bes (van de Boogerd)

Versgeperst appelsiensap

Doordat deze sappen altijd vers worden gemaakt zijn deze niet 
altijd in voorraad. Onze excuses hiervoor

VERSE SAPPEN

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 4,00

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

€ 8,00
€ 7,50
€ 4,00
€ 4,50
€ 8,50
€ 4,00

THEE
Sensha green vertraagt de mentale achteruitgang

Wilde kamille goed tegen paniekaanvallen

Rooibos cafeïnevrij en een positieve invloed op je humeur

Zachte munt goed voor een frisse adem, zelfs tegen knoflook

Lady grey cholesterolverlagend

Bosvruchten Dit is een infusie en geen thee, deze vruchteninfusie is 

      gemaakt voor de smaak en minder voor de heilzame werking

7 kostbaarheden mengeling van groene en zwarte thee met 

      rozenblad en zonnebloembloesem, lekker verfrissend!

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

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

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

€ 3,00

€ 3,50
€ 3,50

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

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

e

€ 0,50

€ 0,70
€ 0,50
€ 1,10

OM OP TE WARMEN
CHOCOMELK (keuze uit puur, melk of wit)

Chocomelk met Callebautchocolade
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)

Klassieke cappuccino
Flat white (dubbele espresso)

KaNeeltjes favoriet cappuccino (huisgem. suiker-kruiden mengeling)

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

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

€ 3,70

€ 2,40
€ 2,40
€ 2,90
€ 2,50
€ 3,10
€ 3,50
€ 3,20
€ 3,70
€ 3,80
€ 3,60
€ 4,00
€ 3,80
€ 5,00

DRANK

! Nieuwe openingsdagen !
Open: vrijdag tem dindag

Gesloten: woensdag & donderdag


