
@bistro.dalu.be

In geval van allergieën, gelieve uw ober te raadplegen of dalu.be/allergens            1 rekening per tafel                          

Cocktails

TAPAS
CAMEMBERT OM TE DELEN
Gebakken camembert met pecannoten, veenbessensaus
en krokant getoast brood (14)

GELADEN NACHOS 
Gebakken nacho's met guacamole, kaassaus, kaas, ui,
tomaten en zure room (12)

WORSTPLANKJE
Gegrilde witte pens/worst met pepersaus (10)

BELGISCH PROEFBORD
Assortiment bitterballen, garnalen- en kaaskroketjes en 
frikandel geserveerd met mayonaise (13)

MIXED TAPAS BORD
Assortiment van olijven, fruit, salami... (14)

SAP SINAASAPPEL/APPEL/MULTI (3,40)
TONNISTEINER CITROEN/SINAASAPPEL/MULTI (3,20)
SCHWEPPES AGRUM/TONIC (3,20)

MILKSHAKE 
BANAAN/KARAMEL/VANILLE/AARDBEI/BOSVRUCHTEN 
(7,50)

FRAMBOOS (6)
VLIERBLOESEM (6)
GEMBER CITROEN (6)

EXTRAS

Koffie dranken

Dranken Bieren
Jupiler (3,20)
Jupiler 0.0 (3,20)
Le�e blond/bruin (4,50)
Tripel Karmeliet (4,50)
Kriek Lindemans (3,50)
Duvel (4,50)
Hoegaarden (3,20)

Mocktails
VIRGIN GIN AND TONIC
Nona gin met tonic (12)

VIRGIN MOJITO
Basis van munt en limoen (8,50)

SUMMER RELAX
Basis van pompelmoes (8)

CINDERELLA
Basis van sinaasappel- en ananassap (8)

VIRGIN HUGO
Basis van vlierbloesem en spuitwater (8,50)

ARNOLD PALMER
Basis van iced tea en limonade (8,50)

Wijn
Witte/Rosé/Rode
Glas (5,50)
Karaf 250ml (8)
Karaf 500ml (15)
Fles (22)

Ko�e (3,20)
Ko�e deca (3,20)
Cappuccino (3,80)
Latte (3,80)
Latte Macchiato (3,80)
Latte Macchiato karamel (4)
Espresso (3,20)
Doppio (4,20)

Koude dranken

Warme chocolademelk (4)
Warme chocolademelk met 
slagroom en mini 
marshmallows (4,50)
Thee (3,80)
(Wit/groen/oolong/zwart/hibiscus/bessen 
mix/superfruit mango/lemon lollipop/-
munt) 

SPA PLAT/BRUISEND 0,25/1L (2,60/8)
COLA/COLA ZERO/FANTA/SPRITE (3)
FUZE TEA CITROEN/PEACH (3,20)

Warme dranken

Ijskoffies

Ijsko�e met room en siroop (4,50) 
Frappé karamel (8)

Huisgemaakte limonades

Huisgemaakte iced tea
FRAMBOOS (6)
PERZIK (6)
CITROEN (6)

OM TE DELEN BORD
Assortiment nachos, fruit, bitterballen, salami... (22)

Aperitieven
Glas cava (6,50)
Cava �es (30)
Sangria wit (9,50)
Sangria rood (9,50)
Whisky Jack Daniels (7,50)
Ricard (7,50)
Mimosa (7)
Kirr (6,50)
Kirr Royal (8)

MOSCOW MULE
Basis van vodka en gemberbier (11)

MOJITO
Basis van witte rum(10,50)

KRIEK MOJITO
Basis van witte rum en kriek Lindemans (11,50)

HUGO
Basis van cava en vlierbloesem (11)

DRUMSHANBO GUNPOWDER 
GIN & TONIC
Drumshanbo Gunpowder Irish Gin met 
tonic (13,50)

FROZEN STRAWBERRY DAIQUIRI
Basis van witte rum en aardbeien (14)

APEROL SPRITZ
Basis van cava en aperol (10,50)

STRAWBERRY ENZONI
Basis van aardbei, campari en gin (12)

BASIL SMASH
Basis van gin en basilicum (12)

CAIPIRINHA
Basis van  cachaça en limoen (11)

BÖSER KATER GIN & TONIC
Magische kleur verandere gin met tonic (14)

CUBA LIBRE
Basis van rum en cola (11)



CROQUE MONSIEUR
Heerlijk gegrilde sandwiches met een onweerstaanbare combinatie van 
kaas, ham, bechamelsaus, knapperige spek en een frisse salade (14,50)

WENTELTEEFJES 🌿 
Dikke sneetjes briochebrood, goudgeel gebakken in een rijk eierbeslag, 
geserveerd met vers fruit, honing en slagroom (14)

AZIATISCHE POKÉ
Poké bowl met sushirijst, Aziatisch gekruid rundergehakt, mayo, 
wortel, avocado, komkommer, edamame en gefrituurde ui (16,50)

SUMMER IS IN POKÉ 🌿 
Poké bowl met sushirijst, een ei, mayo, wortel, avocado, 
komkommer, edamame en gefrituurde ui (15)

AMERIKAANSE PANNENKOEKEN 🌿 
Dikke �u�y pannenkoeken met huisgemaakte bosbessen saus 
en slagroom(14)

OMA’S SPAGHETTI
Spaghetti in een heerlijk gezonde tomaten-groentensaus 
met gehaktballetjes (18)

SWEET AND STICKY POKÉ
Poké bowl met sushirijst, zoete kip, mayo, wortel, avocado, 
komkommer, edamame en gefrituurde ui (16,50)

KIP CAESAR SALADE 
Salade met kip, parmezaan, eieren, groenten mix en kno�ook croutons (19,50)

KAASKROKETJES 🌿 
Krokante kaaskroketjes, keuze uit 2 of 3 stuks, geserveerd met 
knapperige frietjes en een frisse salade (15/17)

KROKETTEN MIX
Mix van garnaal en kaas kroketjes, keuze uit 2 of 4 stuks, geserveerd 
met knapperige frietjes en een frisse salade (17/22)

STOOFVLEES 
Klassiek Belgisch stoofvlees op basis van varkenswangetjes, 
geserveerd met frietjes en een frisse salade (22,50) 

GARNAALKROKETJES
Krokante garnaalkroketjes, keuze uit 2 of 3 stuks, geserveerd met 
knapperige frietjes en een frisse salade (18/20)

CAPRESE  🌿 
Salade met mozzarella, tomaten, olijfolie, basilicum en groene pesto (18,50)

SWEET AND SPICY RIBS
Slow-cooked ribbetjes met een zoetzure saus en licht pikante rub, vallen 
zo van het been, geserveerd met frietjes en een frisse salade (23)

Brunch the day away

    

Desserts
AFFOGATO 🌿 
Bolletje vanille ijs met karamel, noten en een 
shot hete espresso (6,50)

KLASSIEKE VANILLE MET EEN TWIST 🌿 
2 bolletjes vanille ijs met slagroom (6,50)
Keuze uit extra toppings: karamel, M&M, speculoos, 
chocolade chips, Oreo, maraschino kersen (+0,50/per 
topping)
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AVOCADO TRIO 
3 toasts op een basis van romige avocado, belegd met een ei, 
gerookte zalm en knapperige spek (16,50)

AVOCADO HEAVEN
Een stevige snee avocado toast, belegd met gegrilde chorizo en een ei (15)

BOSVRUCHTEN SMOOTHIE BOWL 🌱 
Vervrissende smoothie bowl met vers fruit, granola en kokos schaafsel (12,50)

Broodgerechten

Salades

Poké bowls

Klassiekers

Kroketjes

Gezonde bowls

FRUITIGE YOGHURT BOWL 🌿 
Heerlijke yoghurt bowl met vers fruit, zoete honing en knapperige granola (10)

Pannenkoeken

PANNENKOEKEN KLASSIEK 🌿 
Dikke pannenkoeken met con�tuur en slagroom (12,50)

FRUITIGE PANNENKOEKEN 🌿 
Flu�y pannenkoeken met suiker, vers fruit, bolletje vanille 
ijs en slagroom (14,50)HARTIGE WENTELTEEFJES 🌿

Hartige goudgeel gebakken wenteltee�es met roereieren en salade (12,50)

GEROOKTE ZALM SALADE
Salade met gerookte zalm, eieren en honing-mosterd dressing (19,50)

DESSERT VAN DE WEEK
Vraag uw kelner wat de speciale creatie van 
deze week is (8)

Kindermenu
Alles op het menu kan ook gemaakt worden in een kinder-
portie, in dat geval is de prijs 5 euro minder 

menu

BRUSCHETTA A LA DALU 🌱 
Geroosterd brood met avocado, look, tomaten en een balsamico reductie (15)

MANGO SMOOTHIE BOWL 🌱 
Gezonde en heerlijke mango smoothie bowl met vers fruit, granola en kokos 
schaafsel (12,50)

SWEET & SPICY SALMON POKÉ
Poké bowl met sushirijst, zoete pikant zalm, mayo, wortel, avocado, 
komkommer, edamame en gefrituurde ui (19)

TOFU-LICIOUS POKÉ 🌱 
Poké bowl met sushirijst, zoete gember tofu, wortel, 
avocado, komkommer, edamame en gefrituurde ui (16,50)

SPEK PANNENKOEKEN
Dikke �u�y pannenkoeken met spek en siroop (12,50)

Tacos
SWEET & STICKY TACO
Taco’s met romige avocado, zoete kip, groenten, limoen en saus,  
2 of 3 stuks (16,50/19)

TOFU-LICIOUS TACO 🌱 
Taco’s met avocado, tofu, groenten, limoen en saus,  2 of 3 stuks  
(15/18)

SWEET & SPICY SALMON TACO
Taco’s met avocado, pikante zalm, groenten, limoen en saus,  
2 of 3 stuks  (18/21)
BELGISCHE STOOFVLEES TACO
Taco’s met mayo, frietjes en stoofvlees, 2 of 3 stuks (18/21)



Specials

Ontbijt

reserve now

reserve.dalu.be

Yoghurt Parfait

Ontbijt Bowl

Yoghurt, granola, bosbes
saus, fruit (8.50)

Zoete aardappelen, avocado,
uien, spiegeleieren, saus (14)

Ontbijt Taco's

Big Boy

Vegi Big Boy

Berry French Toast

Zoete aardappelen, witte pens,
spek, spiegeleieren, avocado,

salade (21)

Zoete aardappelen, spiegeleieren,
avocado, salade, Dalu bruschetta (22)

2 stuks, zoete aardappelen, avocado,
eieren, chorizo (12.50)

Bosbes saus, wentelteefjes, slagroom
(12.50)


