Winteragenda
Dinsdag 26 november - 19u

Warm Winterconcert
“Het Trio Appermont”

Willy Appermont, Ruben Appermont & Stijn Moekaars
Inkom: vrijwillige bijdrage
Woen 25 & Don 26 december- 11u30 tot 16u
Warm welkom voor een onvergetelijk en warm kerstfeest!

Kerstbrunch

Elke donderdag van 18 tot 23u
Op zondag vanaf 12u doorlopend

Hapjes

BIJ DEN AperitieF
of voor bij de borrel

3 75,00 pp all-in - Enkel op reservatie!
Kids: 3 4 per levensjaar tot 14 jaar
Kapoentjes tot 3 jaar genieten gratis mee van de feesttafel!

Woensdag 1 januari - 19u tot 2u

Vijverkafee-Af terparty

Food & drinks met doorlopend open keuken
3 75,00 pp all-in - Enkel op reservatie!
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Iedere zondag kan je de hele dag door
heerlijk winteren aan onze open haard!

Start je dag met een warm winterontbijt
van 9u30 tot 11u30
3 26,00 pp all-in (Kids < 12j 3 13,00)
Reserveren is een must: www.vijverkafee.be

Blokjes Vijverkaas
Vijvernachos

6.00
klein

8.00

groot

12.00

Camembert uit de oven

12.50

(30 min. bereidingstijd)
De beste en de dikste!
Bitterballen “Van Dobben” (6st)

8.00

Kampernoelieballen van bij Bram (6st Vegan) 8.00
Flammkuchen

9.80

Spek, kampernoelies, zure room, ui, frisse salade
Limburgse familieplank
Charcuterie, paté, zure groentjes, haring

22.00

Een mok om te slurpen…

Zoet
…nagenieten

Erwtensoep, spekjes,
rookworst, croutons - 4,80

Crème brûlée

7,50

Dame Blanche

8,50

Een bolleke met Smarties

3,00

Zondag oekendag!
Pannenk

Pannen

om te delen

Mosseltjes
400gr, venkel, knoflook, pastis, zeekraal

14.00

Rode pens van bij Molenaers
350gr, jonagold, ui, veenbesjes

18.50

Gehaktballetjes van bij Grauls
350 gr, tomatencompote

18.50

Varkenswang
350 gr, witloof, stroop

24.00

Limburg-gröstl
14.00
500 gr, bintjes, wintergroen, zwammetjes van Kriekels

Van 14u tot 17u

Pannenkoeken
met keuze uit:
- Siroop / Nutella
- Fijne suiker / poedersuiker
- Kandij Cassonade Bruin / Blond

4,00

Pannenkoek met blauwe bessenconfituur

6,00

Pannenkoek met banaan & Nutella

6,00
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Portie frietjes, kroketjes of purée

3.00

Gemengde Wintersalade

2.50

Kids Proof !

Onze gerechten worden gesmaakt door jong en oud.
We plaatsen dan ook graag een extra bordje bij
voor de allerkleinsten van het gezelschap.

