
KROKETTEN VAN DE BOURGONDIËR                                         9.25
rundvleeskroketten | mosterd                                                                                           

VEGETARISCHE KROKETTEN                                                                 9.25
vegetarische draadjesvleesch kroketten | mosterd                                                                         

KINDERBOTERHAM
kroket 4.00 |        vegetarische kroket 4.00 | gebakken ei 3.50 | chocovlokken 2.50 | 
jam 2.50 | ham 2.50 | kaas 2.50

UITSMIJTERS
                                                                                                                                                             
UITSMIJTER HAM EN/OF KAAS                                                                    9.75
2 boterhammen | 3 eieren | achterham | belegen kaas                                                                

UITSMIJTER SPEK (met kaas + 1.50)                                                                            9.75
2 boterhammen | 3 eieren | gebakken spek

VOORGERECHTEN
Van 12.00 uur tot 20.30 uur te bestellen

SASHIMI TONIJN & ZALM                                                                                            12.50
wakame | sojasaus | wasabi mayonaise | furikake | nori chips                                                    

RUNDERCARPACCIO                                                                                                        11.50
truffeldressing | geraspte oude kaas | zongedroogde tomaat |pittenmix | rucola  

STEAK TARTAAR (rauw)                                                                                                11.50
fijngesneden rundvlees | augurk | sjalotje | lent-ui |  tartaarsaus | eierdooier | toast

BELGISCHE GARNALENKROKETTEN                                                                     11.50
limoenmayo | gefrituurde peterselie | toast

GAMBA’S IN LOOKSAUS                                                                                                 11.00
gebakken gepelde gamba’s | milde knoflooksaus

BALSAMICO CHAMPIGNONS                                                                        9.25
champignons | rode ui | balsamico | serranoham | lente ui | (        zonder ham)

VLOERBROOD MET SMEERSEL                                                                                   6.75
houmous | of kruidenboter | of aioli

SMEERSELS LOS                                                                                                                  1.75
houmous | of kruidenboter | of aioli

SOEPEN
FRANSE UIENSOEP brood | geraspte kaas | gegratineerd                                            7.00

BOMMA’S TOMATENSOEP                                                      6.00
rundergehaktballetjes | broodje | (      zonder balletjes)                                                                

SALADES
met brood en boter

OOSTERSE SALADE                                                                                      20.75
biefstukpuntjes | ui | champignons | licht pikante sojasaus | sesamzaadjes |
zongedroogde tomaat | kruidenkaas | pittenmix | crouton                                                        

GAMBA SALADE MET GEROOKTE ZALM 20.75
gebakken gepelde gamba’s | gerookte zalm | groene asperges | wakame |
furikake | gekookt eitje | tomaat | pesto-tomaatdressing                                          

SALADE GEITENKAAS (met spek + 1.50)                                              17.75
lauwwarme geitenkaas | geroosterde paprika | walnoten | druiven |
frambozen | frambozendressing | crouton

MENUKAART
LUNCHGERECHTEN 
Van 11.00 uur tot 16.00 uur te bestellen

LUXE BELEGDE BROODJES
Keuze uit wit of meergranen bruin

RUNDER CARPACCIO 13.50
geraspte oude kaas | rucola | pittenmix | zongedroogde tomaat | truffeldressing                     

GEROOKTE NOORSE ZALM 13.50
kruidenroomkaas | ui | mosterd-dillesaus | bieslook | kappertjes                                               

SMOSKE (GEZOND) 11.50
achterham | belegen kaas | sla | tomaat | ei | augurk |
ananas | Amsterdams uitje | yoghurtdressing ( zonder ham )                                

MARTINO                                                                                                         9.00
filet americain | ui | augurk | ei | tomaat | lichtpittige martinosaus                            

FILET AMERICAIN                                                                                          7.75
filet americain | ui | sweet chilisaus                                                                                                 

GOUWE OUWE                                                                                           7.00
oude kaas l appelstroop

WARME LUXE BROODJES
keuze uit wit of meergranen bruin

GEGRILDE BEENHAM (met puntzak rustieke friet & mayo + 2.75)            11.50
knapperig broodje | sla | zoete ui | honingmosterd-saus                                                               

ORIËNTAALSE KIP                                                                                       11.50
gebakken kippendijen | lichtpikante ketjapsaus | ananas | bieslook                                           

GEITENKAAS                                                                                           10.00
rucola | honing-mosterdsaus | walnoten | geroosterde paprika | druiven                                   

ONZE ANVERS TOSTI
de gehele dag te bestellen

TOSTI HAM & KAAS OF KAAS met Anvers-saus 4.25

Wij grillen de tosti’s achter de bar en de lunchgerechten worden bereidt in de keuken.
Hierdoor loopt de bereidingstijd en het moment van serveren niet synchroon.
Bedankt voor het begrip en smakelijk eten!

DIKKE BOTERHAMMEN
keuze uit wit of bruin

12-UURTJE VIS (3 boterhammen) 15.00
tomatensoepje | gerookte zalm | belegen kaas & gebakken ei | garnalenkroket |
limoenmayo                                                                                                                                         

12-UURTJE VLEES (3 boterhammen) 14.00
tomatensoepje | achterham & huzarensalade | rundvleeskroket | 
belegen kaas & gebakken ei | mosterd                                                                            

12-UURTJE VEGETARISCH (3 boterhammen) 14.00
tomatensoepje | belegen kaas & gebakken ei | geitenkaas | 
vegetarische kroket | mosterd                                                                                           

BELGISCHE GARNALENKROKETJES                                                         12.50
2 garnalenkroketten | limoenmayo                                                                                   

CLUBSANDWICH                                                                                          12.50
geroosterd brood | gerookte kip | kruiden roomkaas | belegen kaas |
tomaat | sla | spek | gebakken ei | chips | Anvers-saus                                               

HOOFDGERECHTEN 
Van 12.00 uur tot 20.30 uur te bestellen

VLEES - VIS - VEGETARISCH
MIXED GRILL  JOSPER 25.00
spare rib | hamburger | kipfilet | biefstuk | buikspek | 
gemengde salade | Anvers-saus | rustieke friet

TONIJN STEAK  JOSPER 22.50
rosé gegrild | chimichurri | geroosterde groenten | rustieke friet

GAMBA’S MET NOEDELS  JOSPER 20.75
gegrilde gamba’s (gepeld) | milde knoflooksaus | gegrilde groenten

IERSE STEAK (180 gr.) optie surf & turf (+ 3 gamba’s 4.75) JOSPER 21.25
Ierse biefstuk | geroosterde groenten | rustieke friet

ZALMFILET  JOSPER 20.50
op de huid gebakken | witte wijnsaus | rustieke friet | geroosterde groenten

BIEFSTUKPUNTJES 20.50
champignons | ui | paprika | stroganoffsaus | rustieke friet

VEGAN BURGER  JOSPER 18.75
100% plantaardige burger van tarwe, oesterzwam, rode bieten 
en Oosterse kruiden (gehaktstructuur) I burger bun | tomaat | zoete ui | sla |
cheddar kaas | gegrilde groenten | rustieke friet | Anvers-saus

SATÉ BALI BALI 18.50
3 stokjes kipsaté | satésaus | zoetzure rauwkost | cassave kroepoek | rustieke friet

BLOEMKOOL STEAK  JOSPER 18.25
houmous | hazelnoot crumble | roze peperdressing

ANVERS BURGER JOSPER 16.75
100% runderburger | burger bun | bacon | tomaat | zoete ui | sla | 
cheddar kaas | koolsalade | rustieke friet | Anvers-saus

EXTRA’S
WARME SAUZEN
milde knoflooksaus              3.00                
pepersaus                             2.50                
stroganoff saus                     2.50                
satésaus                               2.50              

= een elegante combinatie tussen grill en oven op houtskool. Unieke smaakbeleving!

ONZE GEROEMDE SPARE RIBS
geserveerd met koolsalade | rustieke friet | Anvers-saus
Van 12.00 uur tot 20.30 uur te bestellen

POTJE SPARE RIBS                                                                                                          20.75
lichtpittige Oosterse smoor ribbekes “recept van Oma Elly”

SMOKEY BBQ RIBS  JOSPER                                                                                       20.75
afgelakt met smokey BBQ marinade

HOT & SPICY RIBS  JOSPER                                                                                        20.75
afgelakt met een pittige marinade                                                                                  

vervolg menukaart z.o.z. >>

SIDES
rustieke friet 3.50
geroosterde groenten 3.00
gemengde salade 3.00
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LIEFHEBBER 
VAN EEN LEKKER BIERTJE?
SCAN DAN DEZE QR CODE >>>>>> 
EN KIES JE FAVORIET!

KINDERKAART (tot 12 jaar)

VOORGERECHTJE
TOMATENSOEP met balletjes 4.50

HOOFDGERECHTJES
met friet | appelmoes | mayonaise

JUNIOR SPARE RIBS met Anvers-saus 8.25

BROODJE HAMBURGER met Anvers-saus 8.25

KIDS SATÉ met satésaus en kroepoek 7.75

KIPNUGGETS 6.00

KROKET 6.00

FRIKADELLETJES 6.00

VEGETARISCHE KROKET 6.00

NAGERECHTJE
KINDERIJSJE vanille- en aardbeienijs met slagroom en spekjes 4.50

DESSERTKAART
Vanaf 12.00 uur te bestellen

TOETJES

IJS MET VERSE AARDBEIEN (seizoen) 9.50
vanille roomijs | verse aardbeien | slagroom

SORBET TRIO 9.00
mango- | aardbeien- | citroenijs I slagroom

LEMON CURD TRIFLE 7.50
crumble | vanille room | lemon curd |

BELGISCHE CHOCOLADEMOUSSE 7.50
van Callebautchocolade | slagroom

BOSVRUCHTEN YOGHURT IJS 7.50
slagroom | rood fruit

DAME BLANCHE 7.50
vanille roomijs | Callebautchocolade saus | slagroom

CAPRIZZO 7.50
roomijstruffel | karamelvulling | krokante laag witte chocolade |
amandelschaafsel | slagroom

TAART

TAART VAN DE DAG 4.00
vraag de bediening

PROGRES GEBAKJE 4.25
toppertje uit eigen keuken

VERS AFGEBAKKEN APPELTAART slagroom + 1.00 4.25

SPECIALE KOFFIE
FRENCH COFFEE Grand Marnier | room                                                                          7.50

IRISH COFFEE Ierse whiskey | room                                                                                  7.50

SPANISH COFFEE Licor 43 | room                                                                                    7.50

KOFFIE DOM Bénédictine | room                                                                                        7.50

ITALIAN COFFEE Amaretto | room                                                                                   7.50

KOFFIE ANVERS Kahlúa | Baileys | slagroom                                                                  7.50

CARIBBEAN COFFEE Tia Maria | dark rum | slagroom                                                 7.50

TILBURGSE KOFFIE Schrobbelèr | slagroom                                                                 6.50

HASSELT KOFFIE Hasseltlikeur | slagroom                                                                     6.00

KOFFIE SINJOOR Advocaat | slagroom                                                                            6.00

KOFFIES
LUNGO KOFFIE                               klein 2.75         middel 3.00 groot 4.50 

ESPRESSO                                    klein 2.75                             groot 4.00

CAPPUCCINO                                 klein 3.00                                     groot 4.75

LATTE MACCHIATO melk (schuim) bevlekt met espresso 
                                            3.50

LATTE MACCHIATO met chocolade-, caramel-, kaneel-, hazelnoot- of vanillesiroop   4.25

KOFFIE VERKEERD lungo koffie met melk (schuim)                                                      3.35

ESPRESSO MACCHIATO espresso klein bevlekt met opgeschuimde melk                 2.85

FLAT WHITE espresso groot met opgeschuimde melk 
                                                     4.25

SPECIALS
STICKY TOFFEE lungo koffie I caramelsiroop I slagroom I krokante nootjes 4.75

CHOCOLOCO lungo koffie I chocoladesiroop I slagroom I choco crisp 4.75

LATTE ‘HEAVENLY HAZEL’ espresso groot I opgeschuimde melk 
hazelnootsiroop I slagroom I krokante nootjes                                                                        6.00

  extra shot espresso 1.25 I portie slagroom 1.00 I  decafé 0.25 | havermelk 0.50

  Siropen: chocolade, hazelnoot, kaneel, caramel of vanille 0.75

MEER LEKKERS
WARME CHOCOMEL met slagroom + 1.00 3 .25

TOTE TANTE warme chocomel I bruine rum I slagroom 6.50

CHOCO BAILEYS warme chocomel I Baileys I slagroom 6.50

CHAI CLUB CINNAMON kaneel I gember I steranijs I kruidnagel I thee 4.00

CHAI VANILLA HONEY vanille I honing I thee I kaneel I gember 4.00

FROZEN ICECCINO ice shake I mokka I cappuccino 4.50

                         De koffie van illy is uniek, onmiskenbaar en verfijnd. Sinds 1933 biedt illy kenners en liefhebbers
                          wereldwijd de ideale koffie: een perfecte blend van negen verschillende Arabica koffiesoorten.
                         Direct gekocht van de koffietelers en geselecteerd uit de beste oogsten ter wereld.

OOK ZO’N FAN VAN ONZE ANVERS-SAUS?
wij verkopen deze per liter voor 9.25

lekker bij je tosti, BBQ, gourmet, chips ……eigenlijk bij alles! KIJK OOK EENS OP WWW.ANVERS.NL

VERSE THEE
VERSE MUNTTHEE met honing                                                                                        3.50

VERSE GEMBERTHEE met honing                                                                                  3.50

THEE VAN
ZWARTE THEE                                                                       2.75

BREAKFAST sterk en krachtig

EARL GREY bergamot

JARDIN BLEU rabarber I wilde aardbei I zonnebloemblaadjes I korenbloemblaadjes

4 FRUITS ROUGE kers I aardbei I framboos I aalbes

CITRUS op smaak gemaakt met etherische oliën van citrusvruchten

KRUIDEN THEE                                                                     2.75

KAMILLE subtiel I delicaat

ROOIBOS                                                                                 2.75

CEDERBERG licht ontspannend I geen cafeïne I veel anti-oxidanten

GROENE THEE VOL ZEN                                                       2.75

YUNNAN VERT kruidig I peperachtig karakter

AU JASMIN delicaat I bloesem van jasmijn

L’ORIËNTAL passievrucht I perzik I wilde aardbei-blaadjes

WITTE THEE                                                                          3.00

PASSION DES FLEURS parfum van roos I abrikoos I passiebloem I rozenblaadjes

Wij maken per tafel één gezamelijke rekening.
Apart afrekenen is helaas niet mogelijk.

————————————————————-
Per table you will receive one bill. 

Unfortunately, seperate payment is not possible.

EEN ALLERGIE OF DIEETWENSEN? MELD HET ONS                  
Onze gerechten worden bereid in een ruimte waar gewerkt wordt met gluten, sesam, noten en pinda’s. Schriftelijke informatie over de in
onze gerechten aanwezige allergenen kun je opvragen bij het personeel. Wanneer je dieetwensen hebt houden wij hier graag rekening mee.
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