
Hamrolletjes met witloof in kaassaus en puree - €13,00
Gevulde paprika met gehakt & rĳst, tomatensaus en een slaatje - €13,00

Breydelspek met savooistomp - €13,50
Hammetje met zuurkoolstomp, spekjes & rookworst - €14,00
Ravioli al tartufo met olĳfolie & parmezaanschilfers - €13,50

Visbrochette in zĳn sausje - €16,50
Ossentong in madeirasaus en puree - €15,50

Lamskoteletjes met kruidenboter en seizoensgroenten - €22,50
Runds T-bone met saus naar keuze & seizoengroenten - €24,50

wintergerechten

WILD
Wildstoofpotje met garnituur & frietjes - €17,50

Hertensteak in een portosausje met wintergroenten &
veenbes kroketjes - €23,50

Trio van hertensteak, zwĳnshaas & haasfilet met
wintergroenten & veenbes kroketjes - €24,50

26 december
kerst menu

enkel op reservatie

OP 23 NOVEMBER KOMT DE
SINT NAAR TRUCKSTOP EN

ORGANISEREN WIJ EEN
ONTBIJTBUFFET VOOR ALLE

BRAVE KINDJES

ENKEL OP RESERVATIE

Extra

ontbijtbuffet
1 & 11 november

openingsuren
eindjaar

restaurant spar expess
23/12: 08u00-22u00
24/12: 08u00-14u00
25/12: gesloten
26/12 – 30/12 : 08u-22u
31/12: 08u00-14u00
01/01: gesloten
02/01: 05u30-22u

23/12: 08u00-22u00
24/12: 08u0-16u00
25/12: 08u00-15u00

26/12 - 30/12: 08u00-22u
31/12: 08u00-16u00
01/01: 08u00-14u00
02/01: 05u30-22u



Bombay Sapphire &
premium tonic €8,00

Buss 509 framboos &
premium tonic €12,00
Buss N°509 is de enige fruitige gin
op de markt, van Belgische bodem,
geïnspireerd door passie en de

nodige kennis. Deze gin, ontstaan in
Antwerpen, wordt gemaakt van verse

frambozen. Gin Mare &
premium tonic €13,00
Gin Mare is een smaakvolle en
zwoele mediterranee gin,

gepresenteerd in een prachtige
conische fles. Mare gin wordt

gedistilleerd in Spanje.Buffelgin &
premium tonic €12,00

De Buffel Gin werd speciaal gedistilleerd
voor het huwelijk van Thomas Buffel en
Stephanie De Buysser. Al snel bleek dat
er veel vraag was naar deze unieke

gin. Too good to be a secret. Bulldog &
premium tonic

€9,50
Bulldog gin wordt viervoudig
gedistilleerd in koperen ketels
en is afkomstig uit het Verenigd

Koninkrijk.

S72 gin &
premium tonic €12,00
Na een toevallige ontmoeting

met de Belgische
mountainbike-wereldkampioen
Filip Meirhaeghe op de tv-show

'Eternal Fame' in 2012, is
Everts dol op gin.

Buss 509 grapefruit &
premium tonic €12,00
De fruitige Buss N°509 Grapefruit gin
is de tweede gin die Serge Buss,
uitbater van 'Barbounce', gezellige
ginbar op het Zuid in Antwerpen, op

de markt brengt.

Een premium zachte Gin met een
uitgebalanceerde smaak op basis
van 10 geselecteerde specerijen.

Botanic kiss gin &
premium tonic €11,00

Vallina's gin &
premium tonic €12

Botanic Kiss Premium Gin is de
nieuwste gin uit de Botanic

collectie. In de Botanic met diverse
bessen zoals aardbeien, frambozen

en bosbessen

Gin suggestie

De Limburgse gin met een Griek
temprament. Deze bijzondere gin
dankt haar eigenheid en unieke
karakter zowel aan de infusie als

aan het verhaal erachter.


