menu

Brunch the day away
Broodgerechten
CROQUE MONSIEUR

Gegrilde sandwiches met kaas, ham, bechamelsaus en spek (14)

WENTELTEEFJES

Wentelteefjes met vers fruit en slagroom (14)

AVOCADO HEAVEN

Focaccia met avocado, belegd met gegrilde chorizo en een ei (15)

AVOCADO TRIO

3 toasts op een basis van avocado, ei, gerookte zalm en
spek (16,50)

HARTIGE WENTELTEEFJES

Hartige wentelteefjes met roereieren (12,50)

Pasta

Pannenkoeken

ROMIGE SPAGHETTI

AMERIKAANSE PANNENKOEKEN

OMA’S SPAGHETTI

PANNENKOEKEN KLASSIEK

Heerlijk romige spaghetti met kaassaus, broccoli en kip (18)

Spaghetti in tomaten-groentesaus met gehaktballetjes (18)

Poké bowls
AZIATISCHE POKÉ BOWL

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

SUMMER IS IN POKÉ

Poké bowl met sushirijst, spiegelei, mayo, chilisaus, wortel,
avocado, komkommer, edamame en gefrituurde ui (15)

SWEET AND STICKY POKÉ

Pastasalade met groene pesto, gegrilde kip, groenten mix en mozzarella
kaas (19,50)

KIP CAESAR SALADE

Salade met kip, parmezaan, ei groenten mix en knoflook croutons (19,50)

CAPRESE

Gezonde bowls
BOSVRUCHTEN SMOOTHIE BOWL

Smoothie bowl met vers fruit, granola, zaden en
kokos schaafsel (12,50)

FRUITIGE YOGHURT BOWL

Yoghurt bowl met vers fruit, honing en granola (10)

Vleesgerechten
SWEET AND SPICY RIBS

KLASSIEKE VANILLE MET EEN
TWIST

Stoofvlees op basis van varkenswangetjes geserveerd
met frietjes en salade (21)

Kroketjes

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

2 bolletjes vanille ijs met slagroom (6,50)
Keuze uit extra toppings: karamel, M&M,
speculoos, chocolade chips, Oreo, maraschino
kersen, granola (+0,50/per topping)

DESSERT VAN DE WEEK

Vraag uw kelner wat de special van deze
week is (8)

GARNAALKROKETJES

Garnaalkroketjes, keuze uit 2 of 3 stuks,
geserveerd met frietjes en salade (17/19)

GEROOKTE ZALM SALADE

KAASKROKETJES

GEITENKAAS SALADE

KROKETTEN MIX

Salade met geitenkaas, croutons en spek (19)

Amerikaanse pannenkoeken met suiker, vers fruit, bolletje
vannile ijs en slagroom (14,50)

AFFOGATO

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

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

FRUITIGE PANNENKOEKEN

Desserts

STOOFVLEES

GROENE PESTOSALADE

Amerikaanse pannenkoeken met confituur en slagroom (12,50)

Poké bowl met sushirijst, zoete kip, mayo, chilisaus, wortel, avocado, komkommer, edamame en gefrituurde ui (16,50)

Ribbetjes met een zoetzure saus en licht pikante
rub, geserveerd met frietjes en salade (23)

Salades

Amerikaanse pannenkoeken met huisgemaakte bosbessen saus
en mascarpone crème (14)

Kaaskroketjes, keuze uit 2 of 3 stuks, geserveerd met
frietjes en salade (15/17)

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

Mix van garnaal en kaas kroketjes, keuze uit 2 of 4
stuks, geserveerd met frietjes en salade (16/21)

@bistro.dalu.be
In geval van allergieën, gelieve uw kelner te consulteren of dalu.be/allergens

Slechts 1 rekening per tafel

Dranken

Mocktails

Cocktails

VIRGIN GIN AND TONIC
Nona gin met tonic (12)

MOJITO

VIRGIN MOJITO

Basis van witte rum (9)

Basis van munt en limoen (8)

KRIEK MOJITO

SUMMER RELAX

HUGO

CINDERELLA

Basis van cava en vlierbloesem (10)

Basis van sinaasappel- en ananassap (8)

DRUMSHANBO GUNPOWDER
GIN & TONIC

VIRGIN HUGO

Basis van witte rum en kriek Lindemans (10)

Drumshanbo Gunpowder Irish Gin met
tonic (12,50)

Magische kleur verandere gin met tonic (13,50)

TEQUILA SUNRISE

Basis van tequila en sinaasappelsap (9,50)

FROZEN STRAWBERRY DAIQUIRI
APEROL SPRITZ

Basis van cava en aperol (9)

DARK AND STORMY

Basis van bruine rum en gemberbier (10)

HORSE’S NECK

Basis van whiskey en gemberbier (10)

CAIPIRINHA

Basis van cachaça en limoen (10)

KISS MY NUTS SPRITZ

Basis van kiss my nuts en cava (10)

MOSCOW MULE

Basis van vodka en gemberbier (9)

Basis van vlierbloesem en spuitwater (8,50)

PINA COOLADA

Basis van ananassap en kokosmelk (8,50)

BÖSER KATER GIN & TONIC

Basis van witte rum en aardbeien (14)

Basis van pompelmoes (8)

Aperitieven
Glas cava (6,50)
Bacardi bruin + cola (9)
Sangria wit (9)
Sangria rood (9)
Whisky Jack Daniels (7,50)
Ricard (7,50)
Mimosa (7)
Kirr (6,50)
Kirr Royal (8)

Wijn

Witte/Rosé/Rode

Glas (5,50)
Karaf 250ml (8)
Karaf 500ml (15)
Fles (22)

Cava glas (6,50)
Cava fles (30)
@bistro.dalu.be
In geval van allergieën, gelieve uw ober te raadplegen of dalu.be/allergens

TAPAS
Bieren
Jupiler (3)
Jupiler 0.0 (3)
Leffe blond/bruin (4,50)
Tripel Karmeliet (4,50)
Kriek Lindemans (3,50)
Duvel (4,50)
Hoegaarden (3)

Koffie dranken

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)

Koffie (3)
Koffie deca (3)
Cappuccino (3,50)
Latte (3,50)
Latte Macchiato (3,50)
Latte Macchiato karamel (4)
Espresso (3)
Doppio (4)
Ierse koffie (8,50)
Franse koffie (8,50)
Italiaanse koffie (8,50)
Baileys koffie (8,50)

I jskoffies

Ijskoffie met room en siroop (4,50)
Frappé karamel (6)

Warme dranken

Warme chocolademelk (4)
Warme chocolademelk met
slagroom en mini
marshmallows (4,50)
Warme chocolademelk met
baileys of amaretto (8,50)
Thee (3,80)

(Wit/groen/oolong/zwart/hibiscus/bessen
mix/superfruit mango/lemon lollipop/munt)

E XTRAS

RODE BIET HUMMUS

Prachtig roze huisgemaakte rode biet hummus met mix
van crackers en groenten sticks (10)

OM TE DELEN BORD

Assortiment nachos, fruit, bitterballen, salami... (22)

Koude dranken

SPA PLAT/BRUISEND 0,25/1L (2,60/8)
COLA/COLA ZERO/FANTA/SPRITE (2,80)
FUZE TEA CITROEN/PEACH/GREEN (3)
MINUTE MAID SAP SINAASAPPEL/APPEL/MULTI (3,40)
TONNISTEINER CITROEN/SINAASAPPEL/MULTI (3)
SCHWEPPES AGRUM/TONIC (3)
MILKSHAKE
BANAAN/KARAMEL/VANILLE/
AARDBEI/BOSVRUCHTEN/CHOCOLADE (7,50)

Huisgemaakte limonades
FRAMBOOS (6)
VLIERBLOESEM (6)
GEMBER CITROEN (6)

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

1 rekening per tafel

