pizza
margherita *

euro
9,50

kaas, tomaat, ui

champignon *

10,60

Prijslijst Meeneem

10,60

Geen klatergoud maar tatergoud

10,60

Naargelang uw goesting of uw gevoel,
Of voor uw gezelschap of uw goed moment,
Wil ‘t Eetkafee bij u een juiste snaar betokkelen.
De keukenpieten presenteren u daarom,
Een naadloos lappendeken van culinaire culturen,
Zonder de typische patronen van de o zo Belgische
eenheidsworst.

kaas, tomaat, ui, champignon

paprika *
kaas, tomaat, ui, paprika

del marco
kaas, tomaat, ui, zoute ansjovis

tonijn

11,80

kaas, tomaat, tonijn

artisjok

11,80

kaas, tomaat, ui, artisjok, ham, champignon

Popeye

11,90

kaas, tomaat, ui, ham, spinazie, spiegelei

vier seizoenen

12,70

kaas, tomaat, ui, ham, champignon, artisjok, paprika

macarena

12,70

kaas, verse tomaat, ui, chorizo, paprika, jalapeños

toegeplooid

12,70

mozzarella, champignon, ham, tomaat

Hawai

12,30

kaas, tomaat, ui, ham, tropisch fruit

Kip

13,20

kaas, tomaat, ui, kip, ananas, paprika

Neptunus

13,70

kaas, tomaat, zeevruchten, ansjovis, tonijn

americana

13,70

kaas, tomaat, ui, ham, salami, paprika, champignon

Eetkafee special

Bezoek de website en meld u aan bij de nieuwsbrief,
U weet meteen wat geweest is en wat komt,
En later kan u ook uw wederervaring
aan ons terugspoelen
Laat het u smaken.

Bestellen vanaf 16:00:

14,10

Heist 015/24 26 28

mozzarella, tomaat, ricotta, gorgonzola, pecorino

Caramba

De kelners weten graag wat u echt verlangt,
En ze zullen doen zoveel als wat hen mogelijk is,
Mits te blijven binnen de betaalbaarheid van deze kaart.
Maar om bij u de resonans nog wat te stimuleren
Laten we u het verhaal niet alleen beleven
Maar mag u zelf mee aan het scenario schrijven.

13,70

verrassing, licht pikant !!!

vier kazen *

Om die klank wat diepgang te geven,
Wordt u meegetrokken in een informeel maar subtiel spel
Van vrijelijk bestellen, juist bedienen tot eerlijk betalen.

13,50

't Eetkafee
Bergstraat 2b, 2220 Heist‐op‐den‐Berg
BTW 0425.604.326 HRM 58.255

gehakt- cheddar- guacamole - zure room - pico de gallo

groentepizza *

11,90

kaas, courgette, aubergine, verse tomaat, komkommer

folie bergère

14,20

Aarschot

mozzarella, tomaat, geitenkaas, pecorino,
Gandaham

rucola *

Aangepaste openingsuren :
woensdag tot zondag 16.30 ‐ 21.00

't Eetkafee, J, Tielemansstraat 30 3200 Aarschot

12,30

mozzarella, feta, zongedroogde tomaat, rucola

rode pesto *

12,30

mozzarella,rode pesto, champignon, verse tomaat

gerookte zalm en geitenkaas

14,20

met rucola

Volg ons op sociale media

@eetkafeeHeist

Suggesties

@eetkafee_heist

Pasta met Scampi in kokoscurry

18,50

Pizza Carpaccio

14.10

Pappardelle met everzwijnragout

18.90

rucola, pijnboompitten, kappertjes en parmezaan
Oesterzwam, wortel, selder, ui, rode wijn

www.eetkafee.be

salades
spekjessalade

euro
15,60

met champignons, spekreepjes en pijnboompitten

Griekse salade *

14,90

met fetakaas en olijven

kipsalade

15,60

met verse ananas

salade Gandaham en cavaillon

15,30

met natuurlijk gerijpte, Belgische ham

Salade geitenkaas

16,60

met spekreepjes en honing

salade scampi en Gandaham

17,20

met frambozenvinaigrette

2 tortillas gevuld met pittig gekruid rundsgehakt

17,20

4 tortillas gevuld met cheddar, chorizo, jalapeños

fajita

18,90

gemarineerde rundsreepjes in tortillas

chicken burrito

18,90

grote tortilla met kippenreepjes, guacamole, zure room

pollo Enchilada

18,90

tortilla, kip, zure room, feta, lichtpikante tomatensaus

pollo borracho con vino

16,60

tortillas gevuld met kippenblokjes bereid in rode wijn

Mexico Mix

19,90

chili con carne

14,40

chili ,burrito, quesadilla, pollo con vino

met kidneybonen, gehakt in tomaat, licht pikant

chili sin carne *

15,30

vegetarisch, met quorngehakt

murgh korma

17,50

milde kipkerrie met sojascheuten

17,50

met groene curry, palmharten, scampi en rijst

Phad pet talay

18,00

zeevruchten, rode curry, kokos, garnaal, pasta

kinderkaart
krok-a-dilla

7,50
7,50

tortilla voor de kleintjes, gevuld met gehakt

tajine

7,50
7,50

( met couscous )

lam

18,00

met raapjes,zilverui en zuiderse groentjes

kip

18,00

"Ras al hanout"

19,40

zeemzoeterige boutjes met appel

kabeljauw, scampi, tomaat, paprika, courgette

6.50

Nacho schotel special

11.50

cheddar, enchilada, guacamole

chili con carne, burrito gehakt, rode ui, zure room,guacamole,
cheddar en pico de gallo

Achter

5.20

Cheesecake Lemon

4.50

Chocomousse

16,60

groentjes , quorn, sojasaus en mienoedels

Chinese mie

17,00

met kip, groentjes, soja en mie

17,50

Kokko wokko
rundsreepjes met kokos, groentjes en noedels

water mie

18,50

groentjes , vis, garnaal, kerrie en mienoedels

uit het water
scampi (9 stuks)

19,90

met pikante lookroom en rijst

19.40

Zarzuela

Catalaanse visstoofpot met pasta

pasta

verse pasta ( spaghetti, tagliatelle )

pesto en groenten *

16,10

aubergine, courgette, champignon, zure room

spek en champignon

16,60

met gerookt spek en champignons in roomsaus

ham en erwt

15,10

gerookte zalm en garnaal

18,50

in romige vissaus

Gandaham en pesto

17,50

met aubergine, courgette, champignon

15,10

bolognaise groot

12,80

eigen recept met gehakt, champignon, paprika

7,50

ballekes in tomat ( met brood )
ribbekes ( 5 stukjes knabbelplezier )

Nacho's

met champignon, paprika, broccoli en boontjes

7,50

klein, grappig, minder sterk smakend

burritoke

4.50

tomatenroom vegetarisch *

tortilla met kaas en ham, niet pikant

kinderspaghetti bolognaise
kinderpizza

Tortilla met guacamole

in kaassaus van rigatello

en warme roerbakgroenten

kip coco "fairtrade"

Stokbrood lookboter/kruidenboter

veggy mie *
18,60

quesadillas

euro
3.80

wok

wereldkeuken
burritos

Vooraf

bolognaise klein

10,40

eigen recept met gehakt, champignon, paprika

bolognaise vegetarisch *

14,70

eigen recept met quorngehakt

vlees
spare ribs

20,80

een stevige portie ( 800 gr ), gemarineerd,
met groenten en patat in de schil

kuitenbijter

20,80

hammetje met groenten, patat in de schil, pittige saus

Pallieterstoverij

16,10

met witte kool, pickles en gebakken krielpatatjes
*vegetarisch

