
 

 

Soepen 

Tomatensoep             € 4,95  

Uiensoep    € 4,95 

 

Panini’s 

Onze panini’s worden geserveerd met  

ketchup of curry 

Panini kaas    € 5,00  

Panini ham, kaas en tomaat  € 6,00  

Panini hete kip   € 6,50   

(kaas, hete kip, rode ui en cocktailsaus)  

Panini de Brink   € 6,50   

(kaas, champignons, ui en spek) 

 

Lunchgerechten 

Boerenbol met huisgemaakte   

tonijnsalade    € 6,50 

Oerbrood gezond   € 6,50 

Italiaanse bol met warm vlees en  

satésaus    € 6,50 

Oerbrood carpaccio   € 7,95 

2 kroketten op brood    € 6,50 

Huisgemaakte gehaktbal met brood € 6,50 

12 uurtje 

Tomatensoep, een mini uitsmijter € 9,95  

ham en kaas en een kroket op brood  

De gerechten op deze pagina zijn tot 17:00 uur  

te bestellen met uitzondering van de soepen! 

 

 

Uitsmijters en omeletten 

Uitsmijter ham en kaas   € 7,50 

Uitsmijter spek en kaas   € 7,50 

(gesmolten kaas) 

Omelet ham en kaas    € 7,50 

Boerenomelet     € 9,00 

(champignons, paprika, uien, spek en doperwten)

   

Voor de lekkere trek!                    
 

Een mandje frites, mayonaise, rauwkost en…… 

Kroket      € 7,00 

Frikandel    € 7,00 

Frikandel speciaal    € 7,40 

Huisgemaakte gehaktbal   € 8,50 

Berenklauw met satésaus   € 8,50 

Loempia     € 8,50 

Broodje hamburger speciaal  € 8,50 

 

Pannenkoeken 

Pannenkoek naturel    € 6,00 

Pannenkoek spek    € 7,50 

Pannenkoek appel    € 7,50 

Pannenkoek rozijnen    € 7,50 

Pannenkoek kaas    € 7,50 

 

Boeren pannenkoek    € 8,95 

(champignons, paprika, uien, spek en doperwten) 

 



 

 

Soepen 

Tomatensoep             € 4,95  

Uiensoep    € 4,95 

 

 

Heerlijke 200 grams burger  

op een Italiaanse bol 

* Broodje hamburger "DELUXE" 

Cheddar, spek, rode ui, augurk, sla,  

tomaat en hamburgersaus  € 13,50 

* Broodje Chili burger 
Cheddar, spek, rode ui, augurk, sla,  
tomaat en chilisaus   € 13,50 

* Broodje satéburger 
 Sla, tomaat, rode ui en satésaus € 13,50 

* Broodje Tullie burger 
Cheddar, spek, rode ui, augurk, sla, tomaat, 
hamburgersaus en een gebakken ei € 13,50
     

Sappige malse 200 grams chicken 
crunchy burger op een Italiaanse bol 

* Broodje chicken burger "DELUXE"  
Cheddar, spek, rode ui, augurk, sla, tomaat en 
chickenburgersaus   € 13,50 

* Broodje Chili chicken burger 
Cheddar, spek, rode ui, augurk, sla, tomaat  
en chilisaus    € 13,50 

* Broodje chicken burger 
Cheddar, spek, rode ui, augurk, sla, tomaat  
en joppiesaus    € 13,50
       

 
 
 
 

 

Hoofdgerechten 

* Wienerschnitzel   € 13,50 

* Schnitzel met zigeunersaus  € 15,50 

* Schnitzel + champignonroomsaus € 15,50 

* Schnitzel met pepersaus  € 15,50 

* Holsteiner schnitzel           
(met 2 gebakken eieren)  € 15,50 

* Boeren schnitzel (paprika, ui, spek,  
champignons en doperwten  € 15,50
          
Maak van je schnitzel een XXL-schnitzel  
(500 gram) + € 5,00  

 
* XXL Kipsaté     € 13,50 
met satésaus, kroepoek en atjar 

* Halve haan    € 13,50 

* Biefstuk puntjes   € 14,50 
met gebakken champignons   
                                                 
* Scholfilet met ravigottesaus  € 15,50 

* Gebakken knoflookgamba’s € 14,50 

* wordt geserveerd met frites, mayonaise  

en een rauwkostsalade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Warme dranken 
Koffie      € 2,20 
Thee      € 2,20 

Cappuccino    € 2,60 

Latte macchiato    € 3,10 

Espresso    € 2,20 

Koffie verkeerd   € 2,50 

Warme chocolademelk  € 2,75 

Verse munt    € 3,00 

 

Lekker voor bij de koffie! 
Appelgebak     € 2,75 
Appelgebak met slagroom   € 3,25 

Chocolade muffin    € 2,75 

Appelmuffin     € 2,75 

Seizoensgebak    € 3,25  

 

Bieren (*fles) 
Heineken klein   € 2,60 
Heineken middel   € 3,65 

Heineken groot    € 5,20 

Erdinger Weissbier 50cl *   € 5,20 

Amstel radler 2.0 *    € 3,25 

Duvel *    € 4,00 

Desperado *     € 4,00 

La Chouffe blond *   € 4,25 

Liefmans fruitesse *   € 4,00 

Affligem tripel *   € 4,00 

Amstel radler 0.0% *   € 3,25         

Heineken 0.0% *   € 3,25 

 

Lekker voor bij de borrel! 
Bitterballen Van Dobben (8)   € 7,50 

Gemengde bittergarnituur (10)  € 7,00 

Vlammetjes (8)   € 7,00 

Mini loempia’s (10)   € 7,00 

Huisgemaakte gehaktbal  € 3,25 

 

 

Wijnen  
La Campagne *  €3,00                       

Sauvignon blanc    

La Campagne *  € 3,00                

Cinsault rosé    

Bereich Bernkastel *   € 3,00                        

Moezel     

La Campagne *   € 3,00                   

Merlot (rood)    

 * fles € 17,00 

 

Frisdrank         
Coca cola   € 2,50 

Coca cola zero   € 2,50 

Fanta orange   € 2,50 

Fanta cassis   € 2,50 

Sprite    € 2,50 

Rivella light   € 2,50 

Lipton ice tea   € 2,50 

Lipton ice tea green  € 2,50 

Tonic    € 2,50 

Bitter lemon   € 2,50 

Sourcy blauw   € 2,50 

Sourcy rood   € 2,50 

Appelsap   € 2,50 

Jus d’orange   € 2,50 

Chocomel   € 2,50 

Fristi    € 2,50 

Red Bull   € 2,75 

 

 

Broodplank met aioli,   € 6,95          

knoflooksaus en whiskeysaus   

 

Battumse toren   € 29,95 

(40 gemengde bittergarnituren  

en een broodplankje)   

  

 

 



 

 

Sorbets 

                                                                         

Sorbet de Brink                             € 6,50                  

3 bollen ijs (aardbeien/ vanille) met vruchtjes 

aardbeiensaus en slagroom      

Soft sorbet de Brink      € 6,50             

Softijs met vruchtjes aardbeiensaus en slagroom  

 

Italiaanse gondel   € 6,50                

Coupe met 3 bollen ijs (stracciatella/ 

chocolade/vanille) met chocoladesaus en 

slagroom 

 

Coupe soleil            € 6,50 

Coupe met 3 bollen vanille ijs met  

advocaat en slagroom 

 

Coupe Malaga    € 7,00                   

Coupe met 3 bollen Malaga ijs  

met boerenjongens en slagroom 

 

Coupe Amarena   € 7,00 

3 bollen yoghurt amarena ijs met kersen en 

slagroom 

 

Kinderijsje                         

Coupe met 2 bollejes  smurfen ijs  € 3,00 

en slagroom 

 

Milkshake     € 4,00             

Aardbei/Banaan/ vanille/chocolade       

            

 

 

 

 

 

Dessert koffies 

Italian coffee    € 6,25               

(koffie, Amaretto en slagroom)  

Irish coffee    € 6,25              

(koffie, Irish whiskey, bruine suiker  

en slagroom) 

French coffee   € 6,25              

(koffie, Cointreau en slagroom) 

Spanish coffee   € 6,25                

(koffie, Tia Maria en slagroom) 

 

 

  

 

 

 

 


