welkom
Zelfbediening: bestel aan de toog en
neem direct mee!
>

open van maandag tem vrijdag van 10 – 18 uur.
Vrijdagavond open tot 20u voor weekendapero!

We zijn

Weekends & feestdagen af te huren voor events.

>

Lunch? Tussen 12 & 14 u vind je alles huisbereid op onze toog – neem
wat je wil en reken meteen af.

>

Warme special? U krijgt een buzzer mee, wanneer deze trilt kan je
jouw bestelling ophalen en afrekenen aan de toog. Nadien koffie of zoet
bijbestellen? Vraag aan de ober.

>

Niet gevonden? Een broodje van op de kaart niet meer op onze
toog? Vraag ernaar, wij maken het graag bij. Alles wordt dagvers bereid,
daarom kan het wel eens gebeuren dat iets niet meer verkrijgbaar is.

>

Drankjes en koffie? Gewoon aan de bar bestellen, afrekenen en
meenemen naar je plek.

>

Toiletten? Op het eerste verdiep.

>

Wifi? Netwerk: 'King George Guest'. Paswoord: 'driekoningen48'

>

Take-away? Geen probleem, we pakken alles in!

>

Deliveroo: Heel ons menu op u werk of thuis geleverd.

>

Meetings en events kunnen bij ons 24/7, zie mogelijkheden online.

salades
Quinoasalade

klein

groot

€ 6,50

€ 13,00

€ 6,50

€ 13,00

€ 6,50

€ 13,00

met radijs, rode ui, courgette, pecannoten, munt en halloumi

Herfstsalade
met pompoen, rucola, rode biet, feta en granaatappel

Boontjessalade
met kerstomaatjes, basilicum, zonnebloempitten en vinaigrette

Keuzestress? Neem
gerust een mix van de
verschillende salades!
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warm
Soep
Dagverse biosoep

€ 5,50

inclusief een stukje brood met kaas of hesp

€ 8,50

Specials (warm)
King Croque

€ 13,00

Croque Monsieur op bruin boerenbrood, geserveerd met een slaatje

€ 15,00

Wrap pulled chicken
met gebakken ui, paprikareepjes, maïs en gemengde sla. Geserveerd met
een slaatje

Heb je een vraag over
allergenen of intoleranties?
Stel ze!
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broodjes
Bagel caprese

€ 6,50

met huisgemaakte pesto, tomaat, mozzarella, hardgekookt ei en
pijnboompitten

Vitello Tonnato

€ 6,50

met rucola, kappertjes en een saus op basis van tonijn

Brie

€ 6,50

met uienkonfijt, rucola, notenmengeling en vijg

€ 6,50

Crispy chicken nuggets
met currymayonaise, puntpaprika en tuinkers

Zwarte woudham

€ 6,50

met roomkaas, gemengde sla, komkommer en gepekelde radijs

Onze selectie broodjes kan
dagelijks variëren om food
waste tegen te gaan.
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cold refreshments
The regulars
Plat water (Vittel) of bruisend water (San Pellegrino)

€ 2,60

1L plat water of bruisend water (Chaudfontaine)

€ 8,00

Cola Cola of Coca Cola Zero

€ 2,80

Lipton Ice Tea Original of Green

€ 3,00

Ritchie Lemon Raspberry, Orange Vanilla of Grapefruit

€ 3,00

Ritchie: lekkere limonade van eigen bodem, lustig op de markt tot laat in de jaren ’70.
Toen nam Ritchie een lange, deugddoende vakantie en nu staat ie er weer, geüpdatet.
Prettig bruisend als de tijd van toen en tegelijk helemaal mee met de 21e eeuw dankzij smaakduo’s van nu.

Bionade Vlierbes of Gember-Sinaasappel

€ 4,00

Bionade is een unieke 100% biologische verfrissingdrank zonder kunstmatige toevoegingen en bevat weinig suiker.

Almdudler

€ 3,00

Natuurlijke kruidenlimonade uit Oostenrijk.

Schweppes
Original Tonic, Hibiscus Tonic, Ginger Beer

€ 3,50

homemade juices
Juicy Orange

€ 5,00

Versgeperst sinaasappelsap, zonder suiker of kunstmatige toevoegingen

Yellow Lemon Tree

€ 5,00

Huisgemaakte citroenlimonade

Spice Girl

€ 5,00

Versgeperst appel-wortel-gembersap, zonder suiker of kunstmatige toevoegingen

Ice Ice Baby

€ 5,00

Huisgemaakte Ice Tea van rode vruchten, gezoet met honing

Gingernade
Huisgemaakte gemberlimonade

Volg ons voor de laatste
updates! ‘King George Cafe’

€ 5,00

coffee, please
Espresso

1
€ 3,00

Perfect gezet met doorlooptijd van 25 tot 30 seconden met dat typische diepbruine
laagje crema. Verkwikkend!

Doppio Espresso

€ 3,50

Twee shots espresso, een sterkmaker met lang(er) genot

Espresso Macchiato

€ 3,00

Espresso met een wolkje melkschuim: best of both worlds

Lungo
Of ‘ne gewone koffie’ met een koeksken. Genieten!

Wij werken uitsluitend met specialty
coffee van OR Coffee Roasters: koffie van
bijzondere kwaliteit en bereid op onze
Italiaanse La Marzocco Machine.

€ 3,00

coffee, please
Cappuccino

2
€ 3,60

Een shot espresso, één deel gestoomde melk en één deel . In Italië ‘not done’ na 11u,
hier de héle dag!

Flat White

€ 3,60

Minder gekend broertje van de cappuccino, maar sterker. Dubbele shot espresso met
gestoomde melk en dun laagje fluweelachtig microschuim. Voor de ontdekkingsreizigers

Latte Macchiato

€ 4,00

Een shot espresso toegevoegd aan gestoomde melk, dat verschillende laagjes vormt
doorheen het melkschuim. Liefde in een glas.

Gepersonaliseerde Latte Macchiato? Vraag naar speculoos-, vanille-, hazelnoot-, chocolade-, amaretto en karamelsiroop! + € 0,50

Sweet Doppio Espresso

€ 5,00

Zin in zoet, maar nood aan sterk? Een dubbele espresso krijgt een zoet randje met
siroop, melk, slagroom en topping. Keuze uit: speculoos-, vanille-, hazelnoot-, chocolade-, amaretto en karamelsiroop

Voor onze milk based koffies
gebruiken we lekkere volle melk.
Combinaties met decakoffie, soja-,
amandel- of havermelk zijn mogelijk,
vraag ernaar! + € 0,50

feelin’ hot hot hot
Royal Specials
Chai Latte Masala

€ 4,00

Het authentieke recept, rechtstreeks uit India!

Chai Latte Lemongrass

€ 4,00

Hartverwarmende, frisse deugddoenerij!

Chai Latte Vanilla

€ 4,00

Een hoogsteigen Chai voor de zoetebekjes! Onze Vanille Chai Latte ruikt naar pudding en vers gebakken koekjes.. en hij smaakt nog beter!

Chai Latte Cardamom

€ 4,00

Kruidenliefhebbers verenigt u! Na het eerste
slokje, laat onze uitzonderlijke warme, bitterzoete chai u niet meer los!

Hot Chocolate

€ 3,60

Gepersonaliseerde royal
specials? Vraag naar speculoos-, vanille-, hazelnoot-,
chocolade-, amaretto en
karamelsiroop! + € 0,50

Warme melk met stukjes Callebaut chocolade
(wit, melk, of fondant).

Piece of cake?
Stukje taart

vanaf € 5,00

Wisselend assortiment van Toert & Julie’s House artisanale taarten volgens aanbod. Julie’s House staat garant voor 100% artisanale producten van de beste kwaliteit. Kom gerust het dagelijkse
aanbod bekijken aan onze foodtoog.

tea for me

1

Earl Grey (Zwarte Thee)

€ 3,00

Een klassieker en een aanrader. Een heerlijke pure Chinese theemengeling geparfumeerd met bergamotaroma. Dé belichaming van de "Finest English Tea". Zwarte thee
met citrusachtige smaak en frisse geur.

Bali (Groene Gearomatiseerde Thee)

€ 3,00

Deze zacht geparfumeerde mengeling met frisse, fruitige en bloemige toetsen kan het
hele jaar gedronken worden.Frisse Chinese Sencha en jasmijn met bloemblaadjes,
lychee en pompelmoes.

Gunpowder (Groene thee)

€ 3,00

Een kwaliteitsthee waarbij men de jonge blaadjes zorgvuldig oprolt in bolletjes van
3 mm diameter als kleine geweerkogeltjes. De Gunpowder is de bekendste Chinese
groene thee met een indringende specifieke smaak.

Verse muntthee

€ 4,00

Vers geplukte munt met zacht water, zowel bij hitte als kou een genot!

Champagne Sorbet (Witte Gearomatiseerde Thee)

€ 3,00

Het uiterlijk van deze kostbare mix wordt bekroond door een verscheidenheid aan
geselecteerde vruchten. Smaak: witte en groene thee met fruit: ananas, appel, hibiscus, kokos en zoethout.

meer thee op de
volgende pagina!

tea for me
Eternity (Rooibos)

2
€ 3,00

Kruideninfusie met groene rooibos, gember, kardamon, kaneel, verveine, kamille,
lavendel, rozenknop, perzik.

Gember (Kruideninfusie)

€ 3,00

Gember van Nigeriaanse herkomst. De weldoende, licht zoete pikantheid wordt aangevuld door een natuurlijk zachte citroennotie.

Madagascar (Rooibos)

€ 3,00

Een aanrader: een groene rooibos thee gecombineerd met citrus en vanille, appel,
appelsien en verveine.

Detox (Kruideninfusie)

€ 3,00

Natuurlijke blend van kruiden en groene thee. Deze kruiden en specerijen compositie
van berkenbladeren, gerstgras en brandnetelblaadjes is versterkt met een fijne venkel
en anijs smaak. Detoxen is goed voor de gezondheid, helpt bij overgewicht, heeft een
positieve invloed op de gemoedstoestand én is goed voor de uitstraling!

Fragola (Aardbei muntthee)

€ 3,00

Dat zoet matcht met munt bewijst deze fijne muntthee met aardbei. Een frisse en
bekoorlijke smaakcombinatie waar iedere zoetekauw voor zwicht.

classic beers
Van ‘t vat — Belgium’s best
Stella Artois 25 cl

€ 2,90

Stella Artois 33 cl

€ 3,40

Op fles — goed bewaard!
Stella Artois 0,0%

€ 3,50

Liefmans Fruitesse 3,8%

€ 3,40

Vedett 5,2%

€ 3,80

La Chouffe 8%

€ 4,00

Duvel 8,5%

€ 4,00

Westmalle Dubbel 7%

€ 4,00

Westmalle Tripel 9,5%

€ 4,00

Kerel Saison 5,5%

€ 4,00

Kerel Saison is een lichtblond bier van 5,5%, met een florale smaak, zoals een Saison
hoort te smaken. Een dorstlesser en doordrinkertje ook. De bierstijl Saison is een
Belgisch recept, oorspronkelijk uit Henegouwen. Het wordt gebrouwen met typische
saison gist en heeft een droge smaak..

wine o'clock
Wijnen
Witte wijn (Chardonnay, Italië)
Glas
Fles

€ 5,00
€ 24,00

Rode wijn (Merlot, Italië)
Glas
Fles

€ 5,00
€ 24,00

Rosé wijn (Pinot Grigio Blush, Italië)
Glas
Fles

€ 5,00
€ 24,00

Bubbels
Glas cava
Fles cava

€ 6,50
€ 28,00

apero time
Amaretto On The Rox

€ 6,00

Roomer On The Rox

€ 6,00

Mimosa

€ 7,00

Vers geperst sinaasappelsap en cava

Tinto

€ 7,00

Rode huiswijn drijvend op een fl inke bodem huisgemaakte limonade

Aperol Spritz

€ 8,00

Tapasbordje

€ 12,00

Een allegaartje kaas en charcuterie voor een klein hongerke of
een grote goesting. Elke dag verkrijgbaar vanaf 14 uur.

APERO
FRIDAYS

Elke vrijdag van 16 tot 20u
met apero van de week, cool bar
music, en warme hapjes.

cocktails
Limonicious

€ 10,00

Limón de ma casita (Verhofstede), tonic, zeste van citroen

Ginn fizz

€ 12,00

Edelweiss gin (Verhofstede), citroensap, rietsuiker, bruiswater

Cosmopolitan

€ 12,00

Citroenjenever, solé (Verhofstede), limoensap, cranberrysap

Moscow Mule

€ 12,00

Vers limoensap, absolut vodka, ginger beer, crushed ice

Cuba Libre

€ 12,00

Vers limoensap, havanna club especial, rietsuiker, coca cola

Negroni

€ 12,00

Negroni mix by Verhofstede: Edelweiss Gin, Vermout, Solé, Tante Andrée, sinaasappel

Pisco sour

€ 12,00

Een mélange van citroen- of limoensap met een laagje opgeklopt eiwit on top. Romig
en friszuur, met pure Zuid-Amerikaanse roots.

Mojito

€ 10,00

Cubaanse all time favorite die het hele jaar door smaakt naar meer. Klassieker met
rum, limoensap, rietsuiker en munt.

Virgin cosmopolitan

Virgin mojito

APERO
FRIDAYS

€ 8,00
€ 8,00

Elke vrijdag van 16 tot 20u
met apero van de week, cool bar
music, en warme hapjes.

gin

1

Edelweiss Gin (Verhofstede uit Nieuwkerken-Waas)

€ 10,00

Frivool genot met zoete en fluweelzachte afronding en florale toetsen van citrus.
Afgewerkt met een kwartje limoen, jeneverbessen, roze peperbolletjes en komkommer. Aangeraden met Schweppes Premium Mixer Pink Pepper

Edelweiss Pink Gin (Verhofstede uit Nieuwkerken-Waas)

€ 10,00

Edelweiss Gin in combinatie met artisanale kriekenlikeur. Het fruitig-zure van de krieken brengt de peperige kwaliteiten van de Edelweiss Gin naar boven voor een heerlijke gin.

Copperhead Gin (The alchemist’s gin uit Kortrijk)

€ 11,00

Ingredienten: verschillende botanicals als jeneverbessen, sinaasappelschil, korianderzaad, engelwortel en kardemon. Afgewerkt met jeneverbessen, sinaaszeste en een
vers takje koriander. Aangeraden met Schweppes Premium Mixer Orange Blossom &
Lavender.

Gin Mare (zuiderling uit Barcelona)

€ 10,00

Ingredienten: arbequina olijven, basilicum, rozemarijn en tijm gemengd met klassieke
botanicals als jeneverbes, koriander, kardemon en citrusfruit. Afgewerkt met een vers
bladje basilicum, limoenkwartje en jeneverbessen. Aangeraden met Schweppes Premium Mixer Pink Pepper

meer gin op de
volgende pagina!

gin

2

HAVN ANR (Antwerpse rebelsheid)

€ 11,00

Zachte, zoetere gin met als ingredienten kanneel, rabarber en steranijs. Aangeraden
met Schweppes Premium Mixer Hibiscus. Afgewerkt met sinaaszeste, framboos, jeneverbessen en steranijs.

Moon gin (internationale topper uit Beveren)

€ 10,00

Ontdekkingsreiziger pur sang? Reis ‘to the moon and back’ met deze frisse en citrusachtige gin en z’n subtiele toets van kaneel en amandelen.

Seedlip grove 42 0,0% (Engelsman met klasse)

€ 8,00

Deze alcoholvrije gin plukt de (citrus)vruchten van puur natuurlijke ingrediënten: zure
sinaasappel, bloedsinaasappel, limoengras, citroen, mandarijn en gember.

+ Supplement Schweppes
Premium Mixer €3,00

