


Openingsuren:

Rest-eau-café  Keuken
 maandag tot vrijdag  vanaf 11u00 - 23u00 11u00 - 21u00
 zaterdag en zondag  vanaf 11u00  - 21u00  11u00 - 20u30
 

Betaalmogelijkheden:
Cash- Bancontact - Maestro
MasterCard - Visa - Cadeaubon LAGO

1 tafel = 1 rekening

Max. 5 verschillende gerechten per tafel

ONZE GERECHTEN BEVATTEN MOGELIJK SPOREN VAN ALLERGENEN, 
VRAAG HIEROVER MEER INFO BIJ ONS ZAALPERSONEEL.

WIJ VRAGEN U OM ALLERGIEËN TE MELDEN AAN ONS PERSONEEL. 



Benieuwd naar meer? 
Vraag naar de potato pancake 
specialiteit van onze chef-kok. 

Nieuw! 
Probeer onze glutenvrije potato  

pancake hamburger*

*Keuze uit angus beef burger, veggieburger, fishburger of dubbele burger (400gram)

Vanaf

€ 13,90



BOEK HIER JOUW  
ONVERGETELIJK  
VERJAARDAGS- 

FEESTJE!



FRISDRANKEN
PEPSI

Pepsi / Pepsi Max
€2,30

MIRINDA / 7UP
€2,30

SPA REINE / INTENSE 
25cl  €2,30 - 50cl €4,50 

1L €8,00

LOOZA
sinaasappel / appel / ACE / appel-kers 

€2,50 

GINI
€2,60

SCHWEPPES
tonic / agrum / agrum zéro 

€2,60

LIPTON ICE TEA
Ice tea / pêche / green

€2,60

CÉCÉMEL / FRISTI
€2,60

ORANGINA
€2,80

AA DRINK 33cl

Pro-energy / Iso-lemon / High energy 
€3,00

PURE LEAF LEMON 50cl
€4,90

Dranken

Cécémel, lekker 

na het sporten!

Cécémel, lekker na het sporten!

WARME DRANKEN
ESPRESSO / RISTRETTO

€2,30

DÉCA
€2,40

THEE
natuur / citroen / munt / linde / green

kamille / rozenbottel / bosvruchten
€2,50

VERSE MUNTTHEE
€5,00

CAPPUCCINO *
met melkschuim / slagroom

€3,00

WARME CÉCÉMEL 
met slagroom + € 0,20               

€3,00

LATTE MACCHIATO *
€3,00

IRISH COFFEE *
€7,00

ITALIAN COFFEE *
€7,00

BAILEYS COFFEE *
€7,00

* ook verkrijgbaar in déca.



Dranken

APERITIEVEN 
PORTO 

wit / rood
€4,50

PINEAU DES CHARENTES
€4,50

MARTINI  
wit / rood

€4,90

CAMPARI
€5,00 

 + Looza sinaasappel: €2,50

RICARD 
€5,00

CAVA 
glas : €6,00 - fles : €22,00

SANGRIA (seizoen)
€6,50

PICON WITTE WIJN
€6,90

KIR WITTE WIJN  
€4,90 

KIR ROYAL
€7,00

APERITIEF MAISON
€7,00

WIJN
WIT, ROSÉ, ROOD

glas: €3,90  - 1/4L : €6,90
1/2L : €12,90 - fles: €19,90

MOCKTAILS
RUSSEL & CO

bitter lemon / ginger ale/ tonic
€2,60

SCHWEPPES MOJITO 
€4,90

PASSION-UP
7UP, munt, passievrucht

€4,90

CUCUMBER FUN
Looza appel, limoen, 

komkommer, rietsuiker
€4,90

STERKE DRANKEN
BAILEYS / AMARETTO / COINTREAU /

GIN / VODKA / RUM / WHISKEY / 
PASSOA
€6,90

Vraag naar onze suggestie gin(s) 
en special tonic.



Dranken

BIER VAN’T VAT
JUPILER 

25cl : €2,30 - 33cl : €2,90

LEFFE BLOND 
33cl : €3,80

KARMELIET 
33cl : €4,00

LA CHOUFFE 
33cl : €4,00

TRAPPISTENBIER
DUBBEL WESTMALLE 33cl : €4,00

TRIPEL WESTMALLE 33cl : €4,20

ACHEL €4,50

ROCHEFORT €4,50

BIEREN IN FLES
JUPILER 0,0 25cl : €2,50

JUPILER PURE BLONDE 25cl : €2,50

JUPILER BLUE 33cl : €3,00

KRIEK BELLE-VUE 25cl :  €2,70 

HOEGAARDEN 25cl : €2,70

HOEGAARDEN ROSÉE 25cl : €2,80

LEFFE BRUIN 33cl : €3,80

LEFFE RUBY 33cl : €3,80

BRUGSE ZOT 33cl : €3,90

CORONA 33cl : €4,00

DUVEL 33cl : €4,00 
OMER 33cl : €4,00

KWAK BRUIN 33cl : €4,50



Kleine hap

KIPPENBOUTJES MET CHILISAUS (8) 
€8,00 

PORTIE KOUD GEMENGD
kaas en salami met mosterd, 

olijven en zongedroogde tomaatjes
€13,00

PORTIE WARM GEMENGD (20)
mini-loempia’s, bitterballen, frikandel, 
bami, chicken fingers met 3 sausjes

€15,00

CROQUE
met slaatje en verse groenten

CROQUE-MONSIEUR
ham & kaas (2)

€8,50

CROQUE-MADAME
ham & kaas + ei (2)

€9,50

CROQUE-HAWAї
ham, kaas & ananas (2)

€9,50

CROQUE BOEM BOEM
ham, kaas & bolognaise saus (2)

€13,50

TAPAS 
CHIPS  

zout, paprika
€1,80

CHIPS  
Grills

€2,20

DAGSOEP
€4,50

PORTIE OLIJVEN
€5,00

PORTIE KAAS MET MOSTERD
€6,00

PORTIE SALAMI MET MOSTERD
€6,00

MINI-LOEMPIA’S
mini-loempia’s (8) met loempiasaus

€7,00

NACHO’S MET DIPSAUS 
€7,00 

BITTERBALLEN (8) 
€7,00



Aan tafel

KROKETTEN
met vers slaatje en

 frietjes of brood

KAASKROKETTEN (2)
€12,90

GARNAALKROKETTEN (2)
€16,90

DUO (1 + 1)
kaas - en garnaalkroket

€14,90

VIS
SCAMPI LOOK-ROOM *

 6 stuks: €16,90 - 9 stuks: €19,90

SCAMPI VAN HET HUIS *
Ricard en saffraan

6 stuks: €16,90 - 9 stuks: €19,90

FISH AND CHIPS *
€15,90

VISPANNETJE
€18,90

VLEES
CARPACCIO

rundscarpaccio, rucola, parmezaan, 
pijnboompitten en zongedroogde 

tomaten
€14,00

VOL-AU-VENT *
€17,50

RUNDSSTOVERIJ MET BRUINE LEFFE  
EN PEPERKOEK *

€17,50

BALLETJES IN TOMATENSAUS *
€17,50

STEAK *
pepersaus of champignonsaus

€19,90

STEAK TAGLIATA  
steak met rucola, zongedroogde 

tomaatjes en pijnboompitjes
€19,90

* met vers slaatje en
 frietjes, kroketten of 

puree 



Aan tafel

SALADES
GRIEKSE SALADE

sla, feta, komkommer, paprika, olijven, 
parmezaan, croutons en dressing

€15,90

CAESAR SALADE
ijsbergsla, kip, ansjovis, ei, parmezaan, 

croutons en dressing
€17,90

SALADE GEITENKAAS
sla, geitenkaas, spek, appel, honing, 

groenten, pijnboompitjes en dressing
€17,90

WELLNESS SALADE
sla, kip, scampi, exotisch fruit, 

pijnboompitjes, gedroogd fruit,
noten en dressing

€19,90

BURGERS
met vers slaatje en frietjes

FISHBURGER*
fishburger, tartaar, sla en tomaat

€13,90

VEGGIEBURGER*
vegetarische burger, kruidenkaas,  

sla en tomaat
€13,90

CLASSIC BURGER*
rundsburger 100% angus beef (200gr), 

hamburgersaus, cheddar, spek,  
sla en tomaat

€15,90

DUBBELDEKKER*
2 x rundsburger 100% angus beef  

(2 x 200gr), hamburgersaus,  
cheddar, spek, sla en tomaat

€19,90

*Proef ook ons glutenvrij alternatief met  
potato pancakes i.p.v. een broodje.



Aan tafel

KINDERKAART
CROQUE-MONSIEUR

€3,90

SPAGHETTI BOLOGNAISE
€7,50

MAC & CHEESE
€7,50

VOL-AU-VENT*
€7,50

FRIKANDELLEN*
€7,50

FISH STICKS*
€7,50

KIPFILET MET APPELMOES*
€7,50

BALLETJES IN TOMATENSAUS*
€7,50

HAMBURGER*
€7,50

*met frietjes, kroketten of puree

Een boevenbordje om eten  
van papa of mama te stelen  

is gratis! :)

PASTA’S
SPAGHETTI BOLOGNAISE

€12,50

MAC & CHEESE
€13,00

LASAGNE VEGGIE
€13,00

LASAGNE MAISON
€13,50

WOK
VEGGIE WOK

fettuccine, wokgroenten, rucola, sojasaus, 
chilisaus en ketjap

€16,90

WOK MET KIP 
kip, fettuccine, wokgroenten, rucola, 

sojasaus, chilisaus en ketjap
€18,90

WOK MET SCAMPI
scampi’s, fettuccine, wokgroenten, rucola, 

sojasaus, chilisaus en ketjap
€19,90



Dessert

DESSERTS
KINDERIJSJE

leuke ijsbeker om mee te nemen,  
bolletje ijs (smaak naar keuze) 

 en koekje
€4,90

COUPE MAISON
bananen-ijs, aardbeien-ijs,  

slagroom en koekje 
€5,90 

DAME BLANCHE
vanille-ijs, chocoladesaus,  

slagroom en koekje
€6,90

DAME NOIRE
chocolade-ijs, chocoladesaus,  

slagroom en koekje
€6,90

COUPE BRÉSILIENNE
vanille-ijs, slagroom, karamelsaus,  

koekje en bresiliennenootjes
€6,90

TARTE TATIN
 tarte tatin, slagroom, vanille-ijs  

en bresiliennenootjes 
€9,50

MOELLEUX
chocolade moelleux, slagroom, 

 vanille-ijs en bresiliennenootjes
€9,50

VERSE PANNENKOEKEN
(van 14u00 tot 18u00)

SUIKER
€3,90

CONFITUUR / NUTELLA
€4,40

MIKADO
vanille-ijs, chocoladesaus 

en slagroom
€6,40

WAFELS
SUIKER
€4,90

SLAGROOM
€5,40

MIKADO
vanille-ijs, chocoladesaus 

en slagroom
€7,40

MILKSHAKES
VANILLE

CHOCOLADE
BANAAN
AARDBEI

€6,00



Wifi

Wifi: 
Lago_Beveren

Volg ons op social media

REC Beveren

lagobeverendemeerminnen

Inloggen via 
browser


