koffie & ontbijt

HOMEMADE
broodjes, slaatjes & smoothies

HEALTHY
pizza, foccacia & apero

QUALITY
gelato & dessert

ONZE PASSIE

Mediterraans streetfood

NOTRE PASSION

La nourriture de la Méditerranée

ONZE FILOSOFIE

Een maaltijd moet vers in huis bereid worden,
van grondstof tot afgewerkt product:
gelato, pizza, focaccia, taarten, uw koekje bij de koffie, …

NOTRE PHILOSOPHIE

Tout est fait frais à la maison;
gelato, pizza, focaccia, tartines, …

ONZE WERKWIJZE

Net zoals in de Italiaanse trattoria
1. We adviseren en nemen uw bestelling graag op aan onze toonbank
2. Wij bedienen U aan tafel

NOTRE MODE DE TRAVAIL

Comme en Italie
1. On prend votre commande à l’intérieur
2. On vous sert à table

Indien u vragen heeft met betrekking tot allergenen in de producten die wij aanbieden,
gelieve u te wenden tot de winkelbediende. (Wetgeving EU1169-2011)

ONTBIJT

ONTBIJT
Pistolet/ sandwich zonder beleg

€ 0.90

Pistolet met beleg

€ 3.75

Koffiekoek standaard: croissant, chocoladekoek, boterkoek

€ 1.65

Koffiekoek premium: suisse, achtje, croissant frangipanne

€ 1.85

Cremekoek met chocolade of suiker

€ 2.45

Portie toast met boter & confituur

€ 4.25

Verse fruitsalade

€ 5.95

Locale hoeve yoghurt

1

• met fruit coulis

€ 4.50

• met vers fruit

€ 6.95

• met vers fruit & Belinda’s Kitchen Granola

€ 8.95

Snel ontbijt
Koffiekoek (1), koffie

€ 4.40

2 Standaard ontbijt
Standaard Koffiekoek (1), brood, confituur, boter, kaas, koffie

€ 8.55

3 Klassiek ontbijt
Standaard koffiekoeken (2), glas vers fruitsap, koffie

€ 9.95

4 Gezond ontbijt
Hoeve yoghurt met vers fruit & Belinda’s Kitchen Granola, vers fruitsap, koffie

€ 13.95

5 Warm Ontbijt (tot 10u30)
Koffie, bruschetta met roerei

€ 10.95

Wenst u liever een thee
of cappuccino erbij? + € 1.00

• optie erbij: gerookte zalm en avocado

€ 14.95

• optie erbij: gebakken spek

€ 12.95

Bestel binnen uit ons dagvers assortiment, wij serveren u graag aan tafel

BRUNCH
LUNCH
DINNER

KLASSIEK BELEGDE BROODJES
Flandrien kaas

€ 4.55

Ham

€ 4.85

Ham & Kaas

€ 5.35

Preparé

€ 5.25

King Krabsalade

€ 5.45

Tonijnsalade

€ 5.45

Kipcurrysalade

€ 4.95

Vers gebakken kip

€ 6.00

Brie de Meaux

€ 5.85

Hummus

€ 5.85

Kies uw brood: ½ wit stokbrood, ½ fitness stokbrood
Kies uw saus: mayonaise, cocktail, ketchup, sweet chilli saus, martino saus, honing
Kies uw groenten: kropsla, rucola, tomaten, wortelen, komkommer, ui, maïs, augurken, gedroogde tomaten

SUGGESTIES BELEGDE BROODJES
Australisch

mayo, kip, spek, tomaat, sla

€ 6.25

Caesar kip

mayo, kip, spek, ansjovis, parmezaan, sla

€ 6.35

Atlantic

philadelphia, gerookte zalm, ui, komkommer, rucola

€ 6.95

Amalfi

tapenade, prosciutto, mozzarella, gedroogde tomaten, rucola

€ 6.95

Sorrento

tapenade, kip, gedroogde tomaten, parmezaan, rucola

€ 6.95

Roma

prosciutto, parmezaan, gedroogde tomaten, rucola

€ 6.95

Toscana

pesto, mozzarella, tomaten, rucola

€ 6.25

Breughel

geitenkaas, spek, appel, pijnboompitten, honing, rucola

€ 6.95

Martino Speciaal

preparé, martino saus, mosterd, ansjovis, ui, ei, augurken

€ 5.95

Broodje v/d week

zie menubord

€ ......

Kies uw brood: ½ wit stokbrood, ½ fitness stokbrood

Bestel binnen uit ons dagvers assortiment, wij serveren u graag aan tafel

CROQUE MONSIEUR
1 croque monsieur uit het vuist met ketchup of mayonaise

€ 4.20

2 croque monsieur, vers slaatje, ketchup of mayonaise

€ 11.95

FOCCACIA
Vegetarisch

€ 11.95

Prosciutto & rucola

€ 15.95

Foccaccia van de dag: zie toog

€ ......

Dagelijks vers in huis gebakken foccacia op italiaanse wijze, geserveerd met een vers slaatje

BRUSCHETTA (toastjes)
Tomaat & basilicum

€ 11.95

Buffel mozzarella, basilicum, tomaat

€ 14.95

Gerookte zalm, avocado

€ 16.95

Bruschetta van de week: zie menubord

€ ......

Onze bruschetta’s worden geserveerd met een vers slaatje

PANINI TUSSEN DE GRILL (vanaf 11u00)
Ham, kaas (uit vuist) met ketchup

€ 5.00

Mozzarella, tomaten, pesto

€ 9.95

Prosciutto, mozzarella, tomaten, pesto

€ 10.95

Kip, mayonaise, spek, tomaat

€ 9.95

Panini van de week: zie menubord

€ ......

Onze panini’s worden geserveerd met een vers slaatje (behalve ham & kaas panini uit vuist)

Bestel binnen uit ons dagvers assortiment, wij serveren u graag aan tafel

MAALTIJD SLAATJES
Buffel mozzarella, tomaten, pesto

€ 14.95

Prosciutto, meloen

€ 15.50

Gerookte zalm, avocado

€ 17.50

Caesar kip, parmezaan, spek, ei, ansjovis

€ 14.95

Slaatje van de week: zie menubord

€ ......

Onze slaatjes worden geserveerd met brood

PIZZA (11u30 – 20u30)
Margherita

€ 9.95

Prosciutto, mozzarella, parmezaan, rucola

€ 16.95

BBQ kip, mozzarella, ui

€ 16.95

Chorizo, mozzarella, ui

€ 14.95

Ansjovis, mozzarella, tomaten, basilicum

€ 16.95

Vegetarisch

€ 15.95

Pizza van de week: zie menubord

€ ......

STEL UW EIGEN PIZZA SAMEN!
Margherita + €2.00 per extra topping
(ham, salami, champignons, ananas, rucola, olijven)

Bestel binnen uit ons dagvers assortiment, wij serveren u graag aan tafel

KOFFIE
THEE

KOFFIE
Ristretto

15ml zeer krachtig van smaak

€ 2.65

Espresso

30ml vol van smaak

€ 2.65

Doppio

dubbel espresso

€ 3.25

Lungo

gewone koffie

€ 2.65

Espresso macchiato

espresso met een kleine wolkje melk

€ 2.65

Cappuccino

1/3 espresso, 1/3 warme melk, 1/3 melkschuim

€ 3.55

Latté macchiato

1/4 espresso, ¾ warme melk

€ 3.55

Warme chocolademelk

met marshmallows

€ 4.00

Warme chocolademelk

met slagroom

€ 4.70

Onze warme dranken worden geserveerd met onze vers gebakken koekjes
Vraag onze Koffiekaart, 10de koffie gratis !

THEE
Pure Thee 100% organic
Organic Green
Natural Mint
Bombay Chai
English Breakfast
Rosehip

Thee van de week: zie menubord

Bestel binnen uit ons dagvers assortiment, wij serveren u graag aan tafel

€ 3.55

IETS
FRIS

IETS FRIS
Fles 0.5l cola, cola zero, fanta, sprite

€ 2.95

Blik 33cl ice tea, minute maid appel of sinaas

€ 2.75

Fles water 0.5l bruis of plat

€ 2.75

Vers geperst fruitsap

€ 5.00

SMOOTHIES (vanaf 14u00 – 20u00)
1

Banaan, aardbei, sinaasappelsap

€ 6.25

2 Banaan, framboos, yoghurt, melk

€ 6.25

3 Banaan, mango, yoghurt, sinaasappelsap

€ 6.25

4 Mango, sinaasappelsap

€ 6.25

5 Framboos, aardbeien

€ 6.25

MILKSHAKES

€ 5.95

Aardbei
Vanille
Chocolade
Banaan

ICED LATTE

€ 4.95

Met gelato

€ 5.95

Bestel binnen uit ons dagvers assortiment, wij serveren u graag aan tafel

APERO TIME!
TAPASBORD TO SHARE…

(vanaf 11u – 20u)

Mezze bord

€ 14,00

Meditteraans bord

€ 25,50

Selectie dips geserveerd met brood/crackers

Salami, prosciutto, buffel mozzarella, bruschetta,
olijven, pesto’s geserveerd met brood/crackers

Charcuterie bord

€ 15,00

Kaas bord

€ 15,00

Apero bord van de week

€ ......

Pakje chips

€

Selectie charcuterie geserveerd met brood/crackers

Selectie lokale kazen met brood/crackers

Zie menubord

1,50

Crodino Apero (non-alcoholic)

€ 5.00

Home-made Sangria: rood, wit, of limoncello

€ 7.00

Prosecco by Fratelli Saraceni
Traditional

Prosecco cocktails

• Glas

€ 6.95

• Fles

€ 16.95
Glas

Fles

• Mario (prosecco cocktail met limoncello)

€ 5.95

€ 15.95

• Blumond (prosecco cocktail met peche)

€ 5.95

€ 15.95

• Volare (prosecco cocktail met rose pompelmoes) € 5.95

€ 15.95
€ 6.95

Aperol Spritz
Frozen Cocktails

• Blue Hawaii, Bacardi rum, blumond

€ 9.95

• Strawberry Daquiri, Bacardi rum, frangolino, aardbeien

€ 9.95

Homemade Limoncello

€ 7.00

Glas wijn (wit, rosé of rood)

€ 4.50

Fles wijn - wit

€ 16.95

Fles wijn- rosé

€ 18.95

Fles wijn - rood

€ 21.95

Oostduinkerkse Gin & Tonic: DuinGin, Ginlus, OxyGin

€ 13.95

Blik Jupiler 33cl

€ 2.95

Oostduinkerkse Peerdevisser Blond

€ 4.25

Leffe Blond

€ 4.25

Brugse Zot

€ 4.25

Tripel Karmeliet

€ 4.25

Duvel

€ 4.25

Bestel binnen uit ons dagvers assortiment, wij serveren u graag aan tafel

DESSERTS

DESSERTS
(vanaf 11u30 – 20u30)

Taart van de dag met koffie

€ 5.95

Dessert van de week

€ 6.95

Stuk taart

€ 5.00

in onze toonbank

Brownie

€ 3.95

Brownie met frambozen coulis en ijs

€ 6.95

Vers gebakken pannenkoeken
• met bloemsuiker

€ 3.50

• met Nutella

€ 4.50

• met ijs en warme chocoladesaus

€ 6.95

• met aardbeien en ijs

€ 8.95

Vers gebakken Brusselse Wafel
• met bloemsuiker

€ 4.00

• met Nutella

€ 5.00

• met ijs en warme chocolade saus

€ 7.95

• met aardbeien en slagroom

€ 7.95

Bestel binnen uit ons dagvers assortiment, wij serveren u graag aan tafel

DESSERTS
(vanaf 11u30 – 20u30)

Coupe Aardbeien (mei – september)

€ 8.95

Coupe Dame Blanche

€ 7.95

Coupe Banana Split

€ 8.95

Coupe vers fruit

€ 8.95

Affogato

€ 5.95

Kinder Coupe

€ 4.95

Vers gedraaid ijs op italiaanse wijze
O
OO
OOO

€ 2.75
€ 4.00
€ 5.25

Verse aardbeien, 3 bollen ijs, coulis, crumble, slagroom

Warme chocoladesaus, 3 bollen ijs, brownie, crumble, slagroom

Warme chocoladesaus, banaan, 3 bollen ijs, slagroom

Vers fruit, coulis, 3 bollen ijs

2 bollen ijs, espresso shot

2 bollen ijs, snoepjes

Bestel binnen uit ons dagvers assortiment, wij serveren u graag aan tafel

Zeedijk 488, 8670 Oostduinkerke • T. 058 52 42 97
www.belindadelivery.be • belinda.delivery@gmail.com

