
FREE WATER & FRUIT - FREE WAT
ER

 & 
FRUIT -

           KIES JE BAL 
Belgian ballekes €8 naked / €12,5 met side
onze interpretatie van de oerdegelijke Belgische dagschotel
--> zie ons menubord voor de vulling van de dag          

Classic pork €9 naked / €15 met side
ovengebakken varkensgehaktbal met vlees van eigen boerderij
--> zie ons menubord voor de vulling van de dag              

Seasonal pork (+ €2) €11 naked / €17 met side
ovengebakken varkensgehaktbal met vlees van eigen boerderij,
met seizoensgebonden vulling en topping
--> zie ons menubord voor de vulling van de dag

Pure chicken €9  naked / €15 met side
ovengebakken kippengehaktbal van puur Belgische kip
--> zie ons menubord voor de vulling van de dag          

Delicious veggie €9 naked / €15 met side
ovengebakken gevulde arancini (op basis van risottorijst)
--> zie ons menubord voor de vulling van de dag                

Ball the way Sharing Menu €22pp vanaf 2 personen
een assortiment van onze ballen op houten plank om te delen,
met stoemp en salade

BESTEL TELEFONISCH VIA 
050 33 60 69

TODAY’S FOOD & DRINKS
 BITES MET BALLEN
Belgische kaas-ballekes €8
ovengebakken, met B&G-mosterd (6 st)

Bitterballekes €8
ovengebakken, met B&G-mosterd (4 st)

           KIES JE SIDE - BOORDEVOL GROENTEN 
Onze originele stoemp €8
“gestoempte” bintje-aardappelen, wortelen &  Belgische seizoensgroenten,  geserveerd met 2 
sauzen: gravy (vleessaus) & green curry

Verfrissende salade €8
--> zie ons menubord  

           KIES JE DRANK 

 WATER VAN HIER 
Spa blauw 50 cl €3

Spa rood 50 cl €3

 BELGISCHE BIEREN                   
Vedett blik  €3,5

 HUISGEMAAKTE DRANKEN 
Limonade citroen-gember €4

Appel-rabarbersap, sugar free €4

Ballekes + side

€1250

Bal + side

€15
Bal + side + drank 

€1850

Ball the way: 
Ballen + stoemp + salade  

min 2 personen

€22pp

 ONZE SIGNATURE DISHES

TAKE AWAY    Zowel koud als warm -20%
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 YUMMY DESSERTEN 
Onze legendarische dame blanche bal           €9 
for chocolate lovers 


