
Menukaart



WEL-
COME 
BACK!



Beste gasten,

We zijn blij jullie eindelijk opnieuw te mogen ontvangen.
we zullen door de week open zijn van 10u-21u en in het 
weekend van 11u-21u.

Ontbijt serveren we momenteel nog niet, hopelijk kunnen 
we hier weldra verandering in brengen.

Wegens de corona maatregelen is het niet toegestaan 
rond te lopen op ons terras. Indien u de tafel verlaat bent u 
verplicht een mondmasker te dragen.

Omdat we met dagverse producten werken kan het soms 
zijn dat een gerecht momenteel niet verkrijgbaar is.

Now sit down & relax.





APERITIEF
Aperitief van het huis
Aperol Spritz
Martini Bianco
Martini Rosato
Martini Rosso
Martini Fiero
Porto wit/rood
Kirr
Kirr Royal
Campari

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

Disaronno Sour (amaretto - citroen - rietsuiker)

Dominican Liberty (rum - limoen - cola)

Mojito
Mojito Royal

€9,00
€8,00
€9,00
€11,00

why limit happy to an hour

COCKTAILS

BUBBELS
Glas cava
Fles cava 20cl
Fles cava

€5,20
€7,20
€26,00

sip sip hooray!

WIJN
Glas
Karaf 1/4
Karaf 1/2
Fles

€3,30
€5,70
€11,70
€16,70

wit, rood, rose of zoet





GIN&TONIC
a love story

BUSS 509 FRAMBOOS 
& PREMIUM TONIC €12
De Buss 509 Raspberry draait, zoals zijn naam het 
doet vermoeden, rond frambozen. De andere 
botanicals zijn jeneverbes, koriander, zoethout.

GIN MARE    
& PREMIUM TONIC €13
Veel body, met een olieachtige textuur. 
Je proeft jeneverbes, frisse koriander en 
uiteindelijk de kruidige smaak van tijm, 
rozemarijn en basilicum. 

BUFFELGIN    
& PREMIUM TONIC €12
Een kruidige en frisse gin, zorgvuldig afgetoetst 
en samengesteld door een gin-expert, met niet 
minder dan 19 botanicals zoals granaatappel, 
lavendel, citrus.

BULLDOG
& PREMIUM TONIC €9,50
Bulldog gin smaakt relatief floraal en lichtjes zoet 
met een behoorlijke kruidige toets zonder dat dit 
overdreven is.

BUSS 509 GRAPEFRUIT
& PREMIUM TONIC €12

Deze gin wordt ambachtelijk gedistilleerd. Er 
worden uitsluitend verse vruchten en kruiden 

gebruikt, zonder enige kunstmatige toevoeging.

S72 GIN
& PREMIUM TONIC €12

S72 Gin heeft een originele smaak die populair 
is bij gin-liefhebbers over de hele wereld. Bevat 
botanicals van Gember, Heidebloem, Jenever-
bes, Koriander, Lijsterbes, Orange Peel, Schil van 

limoen, Verse Limoen, Vlierbloesem.

BOTANIC KISS GIN
& PREMIUM TONIC €11

Botanic Kiss Premium Gin is een gin uit de 
Spaanse Botanic Collectie. Voor de deze gin 

gebruikt men aardbeien, frambozen en bos-
bessen waardoor de gin een licht roze kleur 

krijgt en een zoete smaak



BIEREN
save water, drink beer

OP VAT
Jupiler 25cl
Jupiler 30cl
Jupiler 50cl
Le�e blond 33cl
Le�e bruin 33cl
Victoria

€2,40
€2,90
€4,00
€3,90
€3,90
€4,00

OP FLES
Jupiler 0,0
Hoegaarden radler lemon
Hoegaarden rosé
Julius
Vedett
Duvel
La Chou�e
Kriek lindemans
Kriek Ter dolen
Tripel karmeliet
Halen dubbel
Halen tripel
Cornet
Le�e 0%
Westmalle tripel
Westmalle dubbel
Chimay blauw

€2,50
€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



FRISDRANK
get refreshed!

Coca - Cola
Coca - Cola Zero
Fanta
Sprite
Nordic mist tonic
Nordi mist agrum
Gini
Lipton Ice Tea
Lipton Ice Tea Green
Minutemaid Orange
Minutemaid Appel
Minutemaid Appelkers
Cécémel
Frisit
Glas melk

Tönissteiner Orange
Tönissteiner Vruchtenkorf
Tönissteiner Citroen
Tönissteiner Naranja
Red Bull
Dorstlesser
Chaudfontaine plat
Chaudfontaine bruis
Chaudfontaine plat 1/2l
Chaudfontaine bruis 1/2l
Finley mojito

€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

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



KOFFIE
a hug in a mug

Ko�e
Ko�e deca
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Latté macchiato
Warme chocolademelk
Ko�e Truckstop
Hasseltse ko�e
La Chou�e ko�e
Irish ko�e
Italian ko�e

€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
Ko�e met speculoos
Ko�e met cème bûlée
Ko�e met hazelnoot
Ko�e met macadamia noot

€4,00
€4,00
€4,00
€4,00THEEtime for t

English breakfast
Kamille honing
Groene thee
Groene thee met munt
Groene thee met mandarijn
Munt thee
Bosvruchten thee
Rozenbottel thee
Citroen thee
Verse munt thee

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



HAPJES
laid-back bites

Olijven
Portie kaas
Portie gemixt

Bruschetta (4st)
Lookbroodjes (6st)
Bitterballen
Borrelhapjes mix warm
Borrelhapjes mix warm/koud
Croque uit het vuistje
Calamaris met tartaar
Spare ribs uit het vuistje (5st)

SOME LIKE IT HOT

€4,20
€6,20
€7,70

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

STARTERS
Dagsoep
Tomatensoep
Kaaskroketjes
Garnaalkroketjes

€3,60/€5,60
€3,60/€5,60
€7,40/€9,40
€10,70/€14,20



CROQUES
to croque or not to croque

Croque Monsieur
Croque Madame
Croque Hawaï
Croque Bolognaise
Croque Vidé
Croque Truckstop
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 champignons
Toast cannibal
Toast gerookte zalm

€9,00
€11,50
€13,50

TOAST
GREENSit's a way of life

Grieks slaatje
Caeser salade
Slaatje scampi
Beef salad met pikante dressing 
& sesamzaadjes

€13,00
€14,50
€18,00
€18,50



PASTA
Spaghetti bolognaise
Macaroni carbonara
Tagliatelle kipgehakt & prei
Tagliatelle  scampi

€9,20/€11,20
€12,50
€13,00
€18,60

Pizza margherita
Pizza Hawaï
Pizza quattro formaggi
Pizza salami
Pizza quattro stagione
Pizza Truckstop
Pizza sampi

€9,50
€10,50
€10,50
€10,50
€11,00
€13,00
€15,50

PIZZA

pasta la vista baby

KIDS
Curryworst met appelmoes*
Kinder balletjes in tomatensaus*
Kinder spaghetti
Kinder macaroni
Kinder vidé*
Kinder spare ribs*

*Geserveerd met frietjes, kroketten, puree of brood

€6,50
€7,00
€7,30
€7,50
€9,00
€11,70



BURGERS
nice to meat you

Fish Delux - €11,90
Fishburger, sla, tomaat & tartaarsaus
Truckstop Burger - €12,90
200gr rundsburger, kaas, sla, tomaat, ajuin, & pepersaus
Hawaï Tropical - €12,90
200gr rundsburger, kaas, sla, tomaat, ajuin, ananas & cocktailsaus
Onion Fever - €13,90
200gr rundsburger, kaas, sla, tomaat, gebakken & geroosterde ui & anadalouse 
saus
Truckstop Daredevil - €15,40
2x 200gr rundsburger, kaas, sla, tomaat, ajuin & pepersaus
Bacon Beef - €13,90
200gr rundsburger, kaas, sla, tomaat, spek, ajuin & BBQ saus
Chickenburger - €12,90
200gr chickenburger, kaas, sla, tomaat, ajuin & brasil saus

Geserveerd met twisters



VLEES
meat is my religion

Vidé
Gebakken kipfilet
Stoofvlees
Schnitzel
Steak v/h huis 
Varkenshaasje
Spare ribs

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

Geserveerd met frietjes, kroketten, puree of brood

VIS
Vispannetje
Kabeljauwhaasje met preisaus

€18,60
€17,50

Geserveerd met frietjes, kroketten, puree of brood

vraag 
achter onze 

dagmenu!

EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA
Mayonaise
Warme groenten
Peperroomsaus
Champignonroomsaus
Kruidenboter
Extra frietjes, kroketten, puree of brood

€0,30
€3,30
€2,30
€2,30
€2,30
€2,30




