GAVER15
Speeltuin
Open van 13u tot 19u
Open tijdens schoolvakanties en
feestdagen
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code:
Gaver123

Ben je binnenkort jarig
EN WIL JE HET VIEREN
BEKIJK DAN HIERONDER ONZE FORMULES VOOR JE FEESTJE

Formule 1: Inkom + 2 drankjes + ijsje naar keuze + geschenkje jarige (€ 10 per persoon)
Formule 2: Inkom + 2 drankjes + verjaardagscake + geschenkje jarige (€ 11 per persoon)
Formule 3: Inkom + 2 drankjes + 2 pannenkoeken met suiker + geschenkje jarige (€ 12 per
persoon)
Formule 4: Inkom + 2 drankjes + 2 hamburgers met frietjes + geschenkje jarige (€ 16 per
persoon)
Formule 5: Inkom + 2 drankjes + spaghetti + geschenkje jarige inbegrepen (€ 16 per persoon)
Formule 6: Inkom + 2 drankjes + frietjes met frikandel: + geschenkje jarige (€ 16 per persoon)

gemakkelijk en snel online reserveren op
www.gaver15.be
Of vraag raad aan een van ons medewerkers
voor de beschikbare data's
.

BIEREN

VAN

’T

VAT

Maes | €2.60
Grimbergen blond 33cl | €3.50

BIEREN

OP

FLES

Rodenbach | €2.70

Vedett blond | €2.80

Duvel | €3.80

La Chouffe | €4.00

Tripel Karmeliet | €4.00

Palm | €2.70

Leffe blond/bruin | €3.80

Hoegaarden | €2.70

Lindemans kriek | €3.70

Dendermondse tripel | €4.00

TRAPPISTEN
Westmalle dubbel | €3.80

Westmalle tripel | €4.00

Chimay blauw | €3.60

Rochefort 10 blauw | €4.50

La Trappe Tripel | €3.90

La Trappe quadruppel | €4.00

Orval | €4.20

€8.50

Bombay Sappire

Een Engelse gin met smaaktoetsen van jeneverbessen en citroenschillen maar ook een duidelijke neus van kruiden
en pepers

€12.00

Hendrick’s gin
Een Schotse gin met een uitgesproken floraal aroma met hints van komkommer en rozenblaadjes

€12.00

Mombasa

Een Engelse premium gin met een vintage look waarin men de smaken van kruidnagel, koriander en de frisse
ondertoon van citrus kan herkennen

€12.00

Tanqueray

Een Engelse london dry gin gin met een heldere, frisse smaak dankzij de ondertonen van jeneverbessen, engelwortel
en korianderzaden

€12.00

Beefeater

Een Engelse london dry gin met een scherpe en droge smaak. In de neus jeneverbes, zwarte peper en sinaasappel.
op het gehemelte een explosie van citrus en jeneverbes in de afdronk

€12.00

Buss raspberry n°509
Een Belgische gin met een zeer elegante neus en duidelijke smaaktoetsen van rode en zoete vruchten

€12.00

Buss grapefruit n°509
Een Belgische gin met frisse en zachtzoete aroma’s van citrusvruchten

SUPPLEMENT

FRISDRANK

Nordic Mist Tonic

€2.50

Finley Premium tonic / sea salt-tonic/ muscovado-tonic

€3.75

Finley ginger-ale

€3.75

FRISDRANKEN
Coca-cola/zero

| €2.50

Fuze tea bruisend/green/peach | €2.50

Fanta/sprite

| €2.50

Minute Maid ananas

| €2.50

Minute Maid orange/ ace

| €2.50

Minute Maid pompelmoes

| €2.70

Tonic Nordic mist

| €2.50

Minute Maid appelsap/appelkers | €2.50

Agrum Nordic mist

| €2.70

Fristi/Cécémel

| €2.60

Kidibul blik appel/aardbei

| €3.60

Twist en drink

| €2.30

Kidibul fles aardbei/appel

| €9.00

BUBBELS/HUISWIJN
cava glas | €6.00

Fles cava | €25.00

Huiswijn glas wit /rood / rosé | €4.50

Huiswijn fles wit/rood/rosé | €23.00

WATERS
Chaudfontaine naturel / bruis 25cl | €2.40
Chaudfontaine naturel / bruis 1l | €6.00
Chaudfontaine naturel / bruis 1/2l | €4..40

WARME

DRANKEN

Koffie / deca

€ 2.40

Mokka

€2.40

Cappuccino met gestoomde melk

€2.60

Cappuccino met slagroom

€2.80

Latté macchiato

€2.80

Warme chocolademelk

€2.70

• Yellow label, kamille, rozenbottel, green sencha,
• citroen, munt, bosvruchten of earl grey

Thee lipton
Verse munt thee
Verwenkoffie

€2.60
€4.00
€8.50

STERKE

KOFFIE

ALLEMAAL €9.00
Irish coffee

Whiskey

Italian coffee

Amaretto

French coffee

Cognac

Parisien coffee

Grand marnier

Hasseltse coffee

Jenever

Tea-room
VANAF 15U TOT 18U

PANNENKOEKEN/WAFELS
Pannenkoeken / Luikse wafel met suiker/confituur/boter

€4.00

Pannenkoeken / Luikse wafel met Nutella-chococandijsiroop

€6.00

Pannenkoeken / Luikse wafel met advocaat

€7.50

Pannenkoeken / Luikse wafel mikado

€7.50

Pannenkoeken / Luikse wafel met gebakken appeltjes

€8.00

Pannenkoeken / Luikse wafel Gaver 15

€8.00

Kids pannenkoeken

€2.50

SUPPLEMENTEN
Slagroom

€1.00

Chocoladesaus

€1.50

Bolletjes vanilleroomijs

€2.00

PATISSERIE

EN

GEBAK

Poffertjes met hoeveboter en bloemsuiker

€4.00

Warme appeltaart

€5.00

Warme appeltaart met ijs en slagroom

€6.50

IJSCOUPES
Dame blanche/ noire

€8.00

Coupe advocaat

€9.00

Coupe brésilienne

€9.00

Coupe vanille

€7.50

Coupe Gaver 15 ( banaan/choclade/karamel )

€10.00

Coupe aardbei ( seizoen)

€12.00

Coupe vers fruit ( seizoen)

€12.00

Supplement slagroom

€1.00

HANDIJSJES

(DIEPVRIES)

Waterijsjes

€2.00

Roomijs

€3.00

DESSERT
Crème brûlée

€8.00

Chocolademousse van Callebaut chocolade

€9.00

Chocolade moelleux met rode vruchtencoulis en ijs
Sabayon met vanilleroomijs en vers fruit
Sorbetpallet met vers fruit en vruchtencoulis
Koekjes en versnaperingen bij koffie/thee

€10.00
€11.50
€10.00
€5.00

SNACKS
Soep van de dag

€5.00

Croque-monsieur

€10.00

Croque-Madame

€12.00

Croque-bolognaise

€13.00

Croque-Hawaii

€12.00

Kaaskroketten

€14.00

Garnaalkroketten

€16.00

Twijfelaar van kaas en garnaalkroketten

€15.00

Salade met kip en scampi

€21.00

Salade geitenkaas met appel en spekjes (veggie mogelijk)

€20.00

Spaghetti bolognaise

€13.00

Lasagne

€18.00

Omelet natuur

€6.00

Omelet met spek

€7.00

Boerenomelet

€8.00

Alle gerechten worden
met brood geserveerd
SUPPLEMENTEN
Frieten

€2.00

Mayonaise/ Ketchup

€0.50

KINDERSNACKS

Kaaskroket (1 stuks) met verse frieten

€9.50

Kaaskroket (2 stuks) met verse frieten

€14.00

Garnaalkroket (1 stuks) met verse frieten

€10.50

Garnaalkroket (2 stuks) met verse frieten

€15.00

Frikandel (1 stuks) met verse frieten

€6.00

Frikandel (2 stuks) met verse frieten

€10.00

Spaghetti Bolognaise

€8.00

Balletjes in tomatensaus

€13.00

Gepaneerde vis met verse frietjes

€13.50

Koninginnenhapje met verse frietjes

€13.00

Kipfilet met appelmoes en verse frietjes

€12.00

ELKE VRIJDAGAVOND

DISCOAVOND BIJ
Dans en speelplezier verzekerd
voor alle kindjes in de speeltuin.
elke vrijdag van 18u
tot
mama papa moe zijn

Zo kan mama en papa genieten van het lekker eten
in de restaurant

