
MENUKAART

BIEREN

FRISDRANKEN

WIJN&APERO

ONTBIJT

VLEESGERECHTEN

CROQUES
TOAST

PIZZA
PASTA

VOORGERECHTEN

WARME
DRANKEN

OPENINGS
UREN

ma - zo : 08u00-23u00
Keuken tot 22u

22u45 laatste tap



Jupiler
Jupiler 30cl
Jupiler 50cl
Leffe blond 33cl
Leffe bruin 33cl
Victoria
Bier v/dmaand

€2,40
€2,90
€4,00
€3,90
€3,90
€4,00
€4,00

€2,50
€2,80
€2,80
€2,80
€4,10
€3,00
€3,80
€4,10
€3,40
€3,40
€4,00
€4,10
€4,10
€4,10
€3,90
€4,00
€3,80
€4,50

OPFLES
Jupiler 0,0
Hoegaarden
Hoegaarden radler lemon
Hoegaarden rosé
Julius
Vedett
Duvel
La Chouffe
Kriek Ter dolen
Kriek lindemans
Tripel karmeliet
Halenmariëndrode dubbel
Halenmariëndrode tripel
Cornet
Leffe 0%
Westmalle tripel
Westmalle dubbel
Chimay blauw

OPVAT In 2009 ontstond Truckstop 26bis dankzĳ vier vennoten, met

een sterke visie rond veiligheid en comfort voor

truckchauffeurs.Anno 2021 zĳn het de gebroeders Kerfs die

deze visie verder zetten.Transport is dan ook onmisbaar in

onze huidige maatschappĳ,

Zĳ vertellen u dan ook graag meer over hoe ze veiligheid voor

chauffeur en lading iedere dag willen bereiken.

De gebroeders Kerfs, zelf ook actief in de transportwereld,

weten waar de pĳnpunten liggen in de sector. Daarom streven

zĳ met Truckstop 26Bis een oplossing te bieden op de

problematiek rond veiligheid, comfort, hygiëne, parking en

degelĳke gezonde maaltĳden..

Dit doen ze door: verschillende beveiligingssystemen te

gebruiken, verder bieden ze een restaurant, een Spar-express

en maar liefst 7 individuele, ruime douchecabines.

Maar ook voor onze buurtbewoners staan wĳ 7/7 klaar.

Jong of oud, fietser of wandelaar, grote of kleine groepen...

Iedereen is bĳ ons welkom om gezellig te vertoeven in de

brasserie, de veranda of op ons terras. Samen kunnen jullie bĳ

ons genieten van een natje of een droogje. Neem gerust de

kinderen mee ook aan hun wordt gedacht. We hebben dan

ook een speelhoek en bĳ goed weer onze buitenspeeltuin met

springkasteel!

Zit u met een vraag?

Spreek gerust ons internationaal en meertalig team aan, zĳ

helpen u graag verder.

Ook ons keukenteam onder leiding van onze chefs ziet u

misschien niet, maar ook zĳ werken met passie om u op een

hedendaagse manier en met dagverse producten een heerlĳke

maaltĳd voor te schotelen.

Graag willen we dan ook IEDEREEN bedanken en hopen we

dat we jullie nog lang mogen ontvangen.

Eddy & Victor Kerfs

Zaakvoerders

BIEREN
save water, drink beer



TönissteinerOrange
TönissteinerVruchtenkorf
Tönissteiner Citroen
Tönissteiner Naranja
Red Bull
Dorstlesser
Chaudfontaine plat
Chaudfontaine bruis
Chaudfontaine plat 1/2L
Chaudfontaine bruis 1/2L
Finley Mojito

€2,50
€2,70
€2,50
€2,50
€4,00
€4,80
€2,30
€2,30
€4,00
€4,00
€3,20

Coca - Cola
Coca - Cola Zero
Fanta
Sprite
Nordicmist tonic
Nordicmist agrum
Gini
Lipton Ice Tea
Lipton ice tea Green
Minutemaid Orange
MinutemaidAppel
MinutemaidAppelkers
Cécémel
Fristi
Glasmelk

€2,30
€2,30
€2,30
€2,30
€2,50
€2,50
€2,60
€2,50
€2,50
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,20

get refreshed!
FRISDRANKEN

ONTBIJTBUFFET
Elke zon-en feestdagen voorziet Truckstop een uitgebreid ontbĳtbuffet.
Dit buffet is voorzien van: fruitsap, koffie, thee, water, broodjes, spek,
eitjes, zalm, bloedworstjes, salami, kaas, chocoladebroodjes, muffins
etc.. We serveren het buffet van 8u-11u. Grotere groepen zĳn ook
welkom!
We werken met dagverse producten dus het gamma kan variëren

Een zondagsontbĳt is perfect om een verjaardag te vieren. Ook kan je
een zondagsbuffet cadeau doen, Truckstop voorziet een mooie
cadeaubon die u kan kopen in onze Spar Express die dan later kan
worden gebruikt voor een heerlĳk zondagsontbĳt.



Droge witte, Zoete witte, Rode &Rosé wijnen
Glas
Karaf 1/4
Karaf 1/2
Fles

€3,30
€5,70
€11,60
€16,70

WIJN
wijnen, wijnen, wijnen

why limit happy to an hour
APERITIEVEN

Aperitief van het huis
Aperol Spritz

Bianco
Rosato
Rosso
Fiero

Porto Offley Tawny
Porto OffleyWhite
Amaretto
Kirr
Kirr Royal
Campari
Ricard
Eristoff Brut
Bacardi Superior
Bacardi Reserva
Bacardi Oakheart

Glas cava
Fles cava 20cl
Fles cava

€5,20
€8,00
€26,00

€5,70
€7,50
€4,20
€4,20
€4,20
€4,20
€3,70
€3,70
€5,20
€3,80
€5,80
€4,70
€4,70
€5,20
€5,20
€5,20
€5,20

BUBBELS

WHISKEY
William Lawson's
Chivas Regal

€5,30
€7,00

COGNAC
BaronOtardVS €5,00

Disaronno Sour
Amaretto - citroen - rietsuiker
Dominican Liberty
Rum - limoen - coca-cola
Mojito
Mojito royal

€9,00

€8,00

€9,00
€11,00

Sip sip, hooray!
COCKTAILS

Bekijk zeker
ook onze
ginkaart!



THEE
English breakfast
Camomile &honey flavor
Green tea sencha
Green tea intensemint
Green teamandarin orange
Delicatemint
Asianwhite &rose
Juicy forest fruit
Rosehip
Refreshing lemon
Versemunt thee

€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€4,40

KOFFIE
a hug in a mug

time for t

tussen 14u &17u
PANNENKOEKEN

Koffie
Koffie cafeïnevrij
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Lattémacchiato
Warme chocolademelk
Koffie Truckstop (met huisbereide zoetigheden)
Hasseltse koffie
La Chouffe koffie
Irish Coffe
Italian Coffee

€2,40
€2,40
€2,40
€3,40
€3,00
€3,00
€2,60
€6,70
€4,40
€4,40
€5,70
€5,70

SPECIALS
Koffiemet speculoos
Koffiemet crème brûlée
Koffiemet hazelnoot
Koffiemetmacadamia noot

€3,80
€3,80
€3,80
€3,80

Kinderpannenkoekmet suiker/siroop
Pannenkoekenmet suiker/siroop/confituur
Pannenkoekenmet ijs
Pannenkoekenmet ijs enwarme chocoladesaus
Pannenkoekenmet vers fruit

Supplement slagroom

€3,50
€4,60
€5,50
€6,60
€7,00

€0,70



Broodjes assortiment & mini koffiekoekjes
Spiegeleitje en spek
Gerookte zalm met fijne uitjes
Kaas, hesp, confituur, choco, siroop, Kip
curry & boter ,vers fruit, yoghurt
Incl. koffie in zelf service
En een glaasje fruitsap

DEGENIETERS €15,50

HEALTHYFIT €7,50
Granola met yoghurt of melk
Bruin brood, kaas
Incl. koffie in zelf service
En een glaasje fruitsap

VROEGEVOGEL €9,00
Croissant, 2 broodjes
Kaas, hesp, confituur, choco, siroop & boter
Incl. koffie in zelf service
En een glaasje fruitsap

ONTBĲT
tot 11u

1 spiegeleitje en spek
Mini koffiekoekjes, 2 broodjes, bruin brood
Kaas, hesp, salami, confituur, choco, siroop &
boter
Incl. koffie in zelf service
En een glaasje fruitsap

DEUITSLAPER €10,00

VOORDE SNELLE
DOORWERKER

Piccolo met ham, salami of kaas
Piccolo ham & kaas
Uitsmijter (3 boterhammen met ham, kaas &spiegelei)
Uitsmijter ham (3 boterhammen met ham &spiegelei)
Croissant & chocoladebroodje
Spek & eitjes met brood (3 eitjes &spek)
Spiegelei 2 stuks met brood

€2,30
€2,40
€6,20
€5,70
€2,70
€8,20
€4,20



HAPJES
laid-back bites the good things in life

it's a way of life

for an egg-cellent day

SOME LIKE ITHOTTT

Olijven
Portie kaas
Portie gemixt

€4,20
€6,20
€7,70

Bruschetta (4 stuks)
Lookbroodjes (6 stuks)
Bitterballen (9 stuks)
Borrelhapjesmix warm
Borrelhapjesmix warm / koud
Croque uit het vuistje
Calamaris
Spare ribs uit het vuistje (5st)

€6,20
€5,70
€6,70
€8,30
€9,30
€5,30
€8,30
€8,50

STARTERS

OMELETTEN

Dagsoep
Tomatensoep
Gevulde vissoep
Artisanale kaaskroketjes (2 of 3 stuks)
Garnaalkroketjes (2 of 3 stuks)
Scampi lookboter (6 of 9 stuks)
Scampi roomsausje (6 of 9 stuks)

€3,60/€5,60
€3,60/€5,60
€8,90/€12,50
€7,40/€9,40
€10,70/€14,20
€10,00/€16,00
€10,00/€16,00

€4,40
€11,00
€13,00
€14,00
€13,50
€13,50
€16,00

€18,00
€18,50

GREENS
Salade bar (bijgerecht)
Russisch ei
Griekse slaatje
Slaatje niçoise
Slaatjemet spek
Slaatje Hawaï
Slaatjemet warme geitenkaas, spek &
honing
Slaatjemet scampi (9 stuks)
Beef saladmet sesamzaadjes en
pikante dressing

Omelet natuur
Omelet champignons
Omelet tomaat
Omelet spek
Boerenomelet
(champignons - spek - tomaat - ajuin - hesp)

€6,40
€7,90
€7,90
€7,90
€10,50

BUURTWINKEL
Ben je nog onderweg? Keer je terug naar huis? Snel iets nodig?
Bĳ ons vind je steeds een uitgebreid gamma aan verse groenten, fruit, charcuterie,
dranken, droge voeding en sigaretten.

Onze diepvriezers bevatten dagdagelĳks een uitgekozen assortiment vlees en
uitgebreide BBQ pakketten in de zomermaanden. Altĳd handig vermits we 7/7 open
zĳn tot 22u!

Moet je naar een feestje en heb je nog een attentie nodig? Verjaardagskaarten,
pralines, bierkorven, geschenkmanden naar keuze.. wĳ hebben het in huis.
Onze cadeaucheques zĳn het perfecte cadeau, orgineel & lekker!



CROQUES

TOAST

to croque or not to croque

i sea food and I eat it
Gevulde vissoep
Gebakken zalmfilet met vissaus
Kabeljauwhaasje met preisaus
Vispannetje
Zeetong meunière

Croque Monsieur
Croque Madame
Croque Hawaï
Croque Bolognaise
Croque Vidé
Croque (Italiaans)
Twijfelaar (Vidé/Bolognaise)

€7,50/€8,50
€8,50/€9,50
€8,50/€9,50
€9,50/€10,80
€9,50/€10,80
€11,50
€11,20

Toast gebakken champignons
Toast cannibal
Toast gerookte zalm

€9,00
€11,50
€13,50

€11,50
€13,50

€12,00
€14,50

MENU
maandag - vrijdag
Dagschotel
Dagmenu
zaterdag - zondag
Dagschotel
Dagmenu

VEGETARISCH
Ravioli 4 kazen
Vegetarische groenteburger
Groentelasagne

€13,70
€11,70
€12,50

€12,50
€17,90
€17,50
€18,60
Dagprijs

VISGERECHTEN

Geserveerdmet frietjes, kroketten,puree, pasta,
aardappelgratin of krielpatatjes



Geserveerdmet brood&kaas

PASTA

KIDS

Spaghetti bolognaise klein
Spaghetti bolognaise groot
Lasagne
Macaroni carbonara
Ravioli 4 kazen
Groenten lasagne
Tagliatelle kipgehakt & prei
Tagliatelle zalm
Tagliatelle scampi
Pasta v/d maand

€9,20
€11,20
€13,00
€12,50
€13,70
€12,50
€13,00
€17,60
€18,60
€??

pasta la vista baby

€6,50
€7,00
€7,50
€7,50
€7,50
€7,30
€7,50
€9,00
€9,00
€11,70

Curryworst met appelmoes
Kinder balletjes in tomatensaus
Curryworst special
Fishsticks
Chicken fingers
Kinder spaghetti
Kinder Macaroni carbonara
Kinder vidé
Kinder kipfilet met appelmoes
Kinder spare ribs

Pizza Margherita - €9,50
Tomatensaus, mozzarella & 3 kazen
Pizza Hawaï - €10,50
Tomatensaus, mozzarella, ham, ananas & 3 kazen
Pizza Quatrro Formaggi - €10,50
Tomatensaus, 3 kazen, mozzarella, gorgonzola & basilicum
Pizza Salami - €10,50
Tomatensaus, mozzarella, salami, ui paprika & 3 kazen
Pizza Quattro Stagione - €11,00
Tomatensaus, mozzarella, ham, paprika, champignons, olijven
artisjok, ui & 3 kazen
Pizza Truckstop - €13,00
Tomatensaus, mozzarella, ui, paprika, champignons,
kipreepjes & 3 kazen
Pizza Scampi - €15,50
Tomatensaus, mozzarella, scampi & 3 kazen

'

Geserveerdmet frietjes, kroketten,puree, pasta,
aardappelgratin of krielpatatjes

PIZZA
the only love triangle I want



Vidé huisbereid
Gebakken kipfilet
Stoofvlees op grootmoeders wijze
Schnitzel
Steak van het huis (+/- 300gr)
1/2 haantje
Varkenshaasje
Spare ribs
Reuze rundsbrochette
Entrecote (+/-350gr)

€13,90
€13,90
€13,90
€14,50
€20,00
€13,90
€17,40
€18,90
€20,00
€23,00

BIEN CUITAPOINTSAIGNANTBLEU
Het vlees is aan de
binnenzĳde

nog volledig rauw.
Het is noodzakelĳk
dat het in de kern

warm is.

Het vlees is meer
gebakken, zodanig
dat het aan de
binnenzĳde nog
bloederig is.

Dit vlees is helemaal
niet meer rauw aan
de binnenzĳde, maar
toch nog vrĳ sappig.

Het vlees is goed
gebakken en mag niet
meer rauw zĳn aan de
binnenzĳde. Het vlees
is droger dan de vorige

bakwĳzen

Mayonaise
Warme groenten
Peperroomsaus
Champignonroomsaus
Natuursaus
Provençaalse saus
Bearnaise saus
Kruidenboter
Saté saus
Aardappeltwisters
Extra frietjes, kroketten, puree, pasta
aardappelgratin of krielpatatjes

€0,30
€3,20
€2,30
€2,30
€2,30
€2,30
€2,30
€2,30
€2,30
€2,30(niet afzonderlijk te verkrijgen)
€2,30

VLEES
meat is my religion

EXTRAEXTRAEXTRAEXTRA

Geserveerdmet frietjes, kroketten,puree, pasta,
aardappelgratin of krielpatatjes



Fish Delux - €11,90
fishburger - sla - tomaat - tartaarsaus
Truckstop Burger - €12,90
200gr 100% rundshamburger - kaas - sla - tomaat - ajuin - black pepersaus
Hawaï Tropical - €12,90
200gr 100% rundshamburger - ananas - kaas - sla - tomaat - ajuin - cocktailsaus
Onion Fever - €13,90
200gr 100% rundshamburger - geroosterde &gebakken ajuin - rode ui - sla - tomaat -
andalouse
Truckstop Daredevil - €15,40
2x 200gr 100% rundshamburger - kaas - sla - tomaat - ajuin - black pepersaus
Bacon Beef - €13,90
200gr 100% rundshamburger - spek - kaas - sla - tomaat - ajuin - BBQ saus
Chickenburger - €12,90
200gr 100% kipburger - kaas - sla - tomaat - ajuin - brasil saus

BURGERS
nice to meat you

Geserveerdmet twisters

VERGADERZALEN
Een straffe vergadering op de planning staan? Een seminarie
geven? Of ga je workshops hosten? Ontdek onze
vergaderzaal, met een leuke, informele sfeer!

Een ruime zaal die alles in huis heeft om iedere meeting of
event tot een goed eind te brengen. Lunch of diner? Wĳ
staan graag voor je klaar!



Heeft u allergene? Laat het ons weten!www.securetruckstop.eu

Plaatsing hobunits
Plafond isoleren

Plaatsing hobunits

gron
dwer

ken

resultaat

Asfalt aanleggen

plaatsing toog

kruipkelder

aan
leg
tru
ckp
ark
ing

aanleg parking
publici

teit

info@securetruckstop.eu

013 666 226 - 013 460 864


