LUNCH

HIGH WINE FRIDAY

Van 11u30 tot 17u

! Nieuwe openingsdagen !
Open: vrijdag tem dindag
Gesloten: woensdag & donderdag

ONTBIJT
Van 8u30 tot 11u
Wist je dat? We ons brood en patisserie zelf bakken.
Dit met 100% zuivere bloem en een goede snuif liefde.

Verse fruitsalade met yoghurt, honing
en homemade granola
Eitje met vers brood

€ 9,00

€ 6,00

(zachtgekookt, hardgekookt, spiegelei of omelet)

Dagsoep met vers brood
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
Slaatje met vergeten groentjes, hummus,
avocado en berloumi

€ 6,50
€ 18,00
€ 17,00
€ 3,00
€ 18,00
€ 19,00

Quiche van de dag met slaatje van vergeten groentjes

€ 15,00

Wrap met kip, avocado en vergeten groentjes
Wrap met brie, spinazie, noten en vergeten groentjes
Wrap met hummus, vergeten groentjes en noten (Vegan)

€ 15,00
€ 14,00
€ 14,00

Toast zalm, avocado en gepocheerd eitje
Toast met rode bieten pesto, geitenkaas van
Polle, vijgen en noten

€ 14,00
€ 14,00

Hamburger met 100% rundsvlees en
vergeten groentjes
Hamburger met gegrilde berloumi, hummus
en vergeten groentjes

€ 16,00

€ 9,00

Fantasieomelet
Verwenontbijt Kasteel KaNeel

€ 18,00

(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

e
Luxe verwenontbijt Chateau KaNeel

€ 24,00

(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

e
Extra’tjes
+ Fris slaatje met vergeten groentjes
+ Aanpassingen intoleranties

€ 2,00
€ 2,00

(glutenvrij brood, lactosevrije yoghurt, ...)

SNACK
Lauwwarme nacho's met avocado en kruidenkaas
Borrelplank

€ 10,00
€ 22,00

plank met kazen en charcuterie van eigen bodem met vers
gebakken brood en nog zo veel meer

€ 16,00

€ 4,00
€ 4,50
€ 6,00
€ 9,00

HIGH TEA
U kan dagelijks komen genieten van afternoon tea tussen 14u en 17u.
Dit dien je op voorhand te reserveren. Voor extra info verwijzen
wij u graag naar onze website.

SUGGESTIE LUNCH
Huisbereide kaaskroketjes van Paternoster en
Flierefluiterkaas met slaatje van vergeten groentjes

€ 17,00

Twee huisgebakken pitabroodjes met tonijnsalade

€ 15,00

IJSCOUPES
€ 9,00
Coupe Kasteel Kaneel
e Kaneel & vanille ijs, hazelnootsaus en kaneelsuiker
Dame blanche Vanille ijs met warme chocoladesaus
€ 9,00
Dame noire chocolade ijs met witte chocoladesaus
€ 9,50
Coupe brésilienne Vanille & mokka ijs, caramelsaus en nootjes
€ 8,50
Coupe poire belle hélène
€ 12,50
e Huisbereid en warm! gepocheerd peertje met vanille ijs en chocoladesaus
€ 11,00
Coupe Limoncello kick
e Citroen en vanilleijs met meringue en limoncello
€ 11,00
Soepje rood fruit
e Yoghurtijs met vanille ijs in een koud soepje van rood fruit met vers rood fruit
€ 5,00
Kindercoupe
1 bolletje chocolade & vanille ijs, smarties en discobolletjes

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

Vanaf heden kan u bij ons terecht op vrijdagavond voor een gezellig
avondje uit. Wij zorgen voor een leuke selectie Belgische wijntjes in
combinatie met huisbereide bites. Dit allemaal onder een gemoedelijke
sfeer waar iedereen welkom is.
Vrijdag vanaf 18u - 23u

SCHEPIJS
(afhalen in ijsjeskelder)

Bolletje in potje/hoorntje/kinderhoorntje
+ Grote hoorn
e
Smaken: Vanille, Chocolade, Mokka, Stracciatella, Citroen
KaNeel, Yoghurt - bosvruchten, Smaak van de week
e
Toppings:
slagroom
Nootjes/Discobolletjes/Kaneelsuiker/
Spekjes/chocoladekorreltjes
WATERIJSJES
Vraag naar de smaak

€ 1,50
€ 0,20

€ 1,10
€ 0,70

€ 2,50

SHAKE YOUR MILK!
Voor dranken kijk op de achterkant

Kies een lekkere smaak uit ons vers schepijs en
wij maken er een unieke milkshake van

€ 5,50

VERSE SAPPEN

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

Chocomelk met Callebautchocolade

€ 3,70

e

KOFFIE
Wist je dat? Onze koffie nog op geen 3 kilometer van hier wordt gebrandt? Een kempisch kopje troost
gemengd en gebrand op ambachtelijke wijze bij Mokapi Veerle.

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)

€ 2,40
€ 2,40
€ 2,90
€ 2,50
€ 3,10
€ 3,50

e

CAPPUCCINO
Klassieke cappuccino
€ 3,20
Flat white (dubbele espresso)
€ 3,70
KaNeeltjes favoriet cappuccino (huisgem. suiker-kruiden mengeling) € 3,80
e

LATTE MACCHIATO
Klassieke latte macchiato
€ 3,60
KaNeeltjes favoriet Latte (huisgemaakte suiker-kruiden mengeling) € 4,00
e

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

€ 3,80
€ 5,00

EXTRAATJES
+ Smaakjes: Wil je een koffie met nét dat tikkeltje meer? Dat kan!
Keuze uit: chocolade, caramel, hazelnoot, vanille, honing of speculaas. € 0,50

e

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

€ 0,70
€ 0,50
€ 1,10

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

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

gemaakt voor de smaak en minder voor de heilzame werking

7 kostbaarheden mengeling van groene en zwarte thee met

€ 3,00

rozenblad en zonnebloembloesem, lekker verfrissend!
KaNeeltjes favoriet (Sencha green, tijmsiroop,...)
Kasteel Kaneel infuus (gember, kaneel, rozenblaadjes en appel)

€ 3,50
€ 3,50

EEN GOEDE STARTER
Aperol Spritz
Porto wit (Finewhite)
Porto rood (Graham Six grapes)
Gin & tonic: Bombay met tonic
Mocktail Passievrucht & gember

FRIS

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

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 4,00

Vers appelsap met vlierbloesem (van de Boogerd)
Vers appelsap met gember (van de Boogerd)
Vers appelsap met zwarte bes (van de Boogerd)
Versgeperst appelsiensap

HOMEMADE DRANKJES

BIER

Kijk zeker naar onze suggesties voor nog meer
homemade drankjes!

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

€ 4,30
€ 4,30
€ 4,50
€ 2,50

BUBBELS, WIJNEN & CIDER
BUBBELS
Duc de blanc - Luxemburg Blanc de blanc

€ 6,50 / 24,00

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

WIJNEN
Voor onze wijnen hebben wij gekozen voor Belgisch talent. Een samenwerking tussen vader en
zoon. Hun verhaal vindt plaats in het gehucht Hoenshoven te Borgloon. Samen bewerken ze 6,5
hectare aan wijngaarden, met maar liefst 30 verschillende druivenrassen. Ondertussen groeide
hier al 3 wijndomeinen uit voort. Wijndomein Helshoven, Hoenshof en Jerom Winery, elk met
hun eigen verhaal.

Wit: Chardonnay 2018, Jerome Winery

€ 4,70 / 28,00

Druif: 100% chardonnay, Muscaris. Elke druivenvariëteit wordt apart vergist en naderhand
als blend samengesteld Smaak: - elegant aroma van weidebloemen en tropische vruchten - warme
toets van pompoentaart en gebakken appel - goed gebalanceerd in het pallet met een smaak van
sappige perzik en pruim - lichte hint van versgebakken brioche

Rood: Jerom's red, Jerom winery

€ 5,00 / 30,00

Druif: cabaret noir, cabernet cortis, dornfelder & merlot Smaak: Intens aroma van zwarte en
rode bessen -lichte kruidigheid van zwarte peper - directe smaak van bramen- en kersenconfituur fijne aciditeit - lichte bitterheid van vijg en pruim met zwarte chocolade

Rose: Stille rosé, Hoenshof

€ 4,70 / 28,00

Druif: Souvignier gris, sankt laurent. Souvignier gris (95%) deze zorgt voor meer finesse en
elegantie samen met de heldere, fruitige toets van de sankt laurent (5%) om de wijn intensiever
te maken. Smaak: Helder aroma van vers geplukte frambozen en aardbeien smaak herhaalt het
aroma van de rode bessen goede balans tussen het intensieve karakter en de delicate aciditeit

CIDER
Le Lièvre Cidre de Wignac

Sparkling Red Love

Super 8 Export 33cl
Jupiler
Liefmans on the rocks
Duvel

€ 2,50
€ 2,20
€ 2,50
€ 3,60

Bieren van de streek
Vliet tripel (Geels bier)
Vliet spelt (Geels bier)
Paternoster tripel (Laakdals bier)
Paternoster donker (Laakdals bier)
Flierefluiter goudblond (Westels bier)

€ 3,30
€ 3,20
€ 3,20
€ 3,20
€ 3,20

IETS STERKERS

€ 5,00

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 smaak: Zoet en fris

€ 7,50
€ 4,00
€ 4,50
€ 9,50
€ 6,00

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

Water plat
Water bruis
Tonic
Agrumes
Coca cola
Coca cola zero

€ 5,00

Deze Belgische cider van wijndomein Hoenshof. Deze werd geproduceerd van de exclusieve
redlove appel. De appel is rood vanbinnen waardoor het sap ook een mooie, roze kleur heeft.
Zijn binnenste is van nature gevormd als een hart. Waar de naam vandaan komt, valt zo wel te
raden. Smaak: Fijne bubbels en een fruitig aroma van rode appel, citrus en tropische vruchten
toets van jasmijnbloemen en kokosnootschilfer.

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

€ 5,50
€ 7,00
€ 3,00

SUGGESTIES DRANK
Lekker fris
Violetsoda Limonade van viooltjes en limoen
Aardbei basilicum soda
Tropical iced matcha latté

€ 4,00
€ 4,50
€ 4,50

Matcha latté op basis van cocosmelk en een verrassing van mango

Iets sterker
Homemade gin & tonic Gemaakt met kruiden van onze huisthee
Homemade Limoncello
Mademoiselle from Hell

€ 11,00
€ 4,00
€ 6,00

Een Belgische apero op basis van aardbei ‘ice wine’

Lekker warm
€ 3,50
Saffraanmelkje Warme melk met een smaak van verse rijstpap.
e Verse melk met siroop van de Laakdalse saffraan boer. (plantaardige melk mogelijk)
€ 3,70
Verse gemberthee met honing en citroen
€ 3,60
Cappuccino brûlée
€ 4,00
Latte brûlée
€ 3,70
Red velvet cappuccino
€ 3,50
Affogato
e Bolletje verse vanille ijs met een shot van onze heerlijke koffie
€ 4,00
Matcha Latté op basis van amandelmelk

