
Menukaart  

 
Voorgerechten 
 
Artisanaal bereide kaaskroketjes met verse tartaar saus (2 stuks / 3 stuks)  15.90/20.90 
Artisanaal bereide garnaalkroketjes met verse tartaar saus (2 stuks / 3 stuks)  17.90/23.90  
Vegetarische kroket met geitenkaas, spinazie en een slaatje met avocado en yoghurt dressing           15.90  
Tartaar van verse tonijn met wasabi mayonaise en zeewiersalade                           18.50 
Carpaccio van kort geschroeid bio-rundvlees met basilicumolie, parmezaanschilfers en pijnboompitten      14.90 
Carpaccio van kort geschroeid bio-rundvlees op Thaise wijze met lenteuitjes, limoen,             15.90 

verse munt, koriander en geroosterde sesamzaadjes 
Portie verse frietjes bij voorgerechten                                2.50 
 
 
Salades  
 
Pittige Thaise rundsalade met cashewnoten, sojascheuten, verse koriander en jasmijn-rijst                           22.50 
Marokkaanse salade met bleu gebakken tonijn in kruidenkorstje      28.90 
 
Onze klassiekers 
 
Lasagne met lamsgehakt, koriander, afgewerkt met cheddarkaas  20.90 
Carpaccio van kort geschroeid bio-rundvlees met basilicumolie, parmezaanschilfers en pijnboompitten       20.90 
Carpaccio van kort geschroeid bio-rundvlees op Thaise wijze met lenteuitjes, limoen,               21.90 

      verse munt, koriander en geroosterde sesamzaadjes  
          Steak tartaar (huisgemalen), bereid volgens de regels van de kunst, verse frietjes (koude vleesbereiding)    24.90 
    Steak met béarnaise-, peper- “Chimichurri” of huisgemaakte kruidenboter en verse frietjes 24.90                                     
 Gegrilde tonijnfilet met verse béarnaise, sla en verse frietjes                                                                         28.90 

Oosterse Bouillabaisse van verse vis en koriander (aanrader!!)    29.50 
Vegetarische kroketten met geitenkaas , spinazie en een slaatje met avocado en yoghurt dressing             21.90  
Op het vel gebakken zalm met bearnaisesaus, slaatje en versgebakken frietjes                                             23.50 
Tartaar van verse tonijn met wasabi mayonaise en zeewiersalade                                                                 28.90 
Rib eye uit Nieuw-Zeeland, een heerlijk stuk rundvlees met “chimichurri” of               32.50 
                   peper-, béarnaise- saus                                                                                 
 
HEEFT U VRAGEN OMTRENT ALLERGENEN, WIJ GEVEN U GRAAG MEER UITLEG… 
U KAN IN CAFÉ PARTI OOK GLUTENVRIJ ETEN,  VRAAG GERUST UITLEG AAN ONZE MEDEWERKERS  

 
Afwisselende suggesties vindt u op ons krijtbord aan de muur…  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Water, softdrink    
 
Spa, plat of bruisend, 25 cl  2.90 
Spa, plat, 50 cl  4.90 
Bru, bruisend, 50 cl  5.90 
Spa, plat of bruisend, 1 liter  7.90 
Cola / Cola light / Cola zero  2.90 
Gini  3.20 
Fanta  3.20 
Almdudler  3.20 
Schweppes  3.20 
Ice-tea  3.20 
Sprite  3.20 
Sinaasappelsap, vers geperst   4.50 
Looza appel  3.20 
Tomaatsap Big Tom ( spicy )                                        3.50                      
“FERM” 
Kombucha met  sencha, munt en lavendel                   3.90                            
Kombucha met sencha, mandarijn en steranijs            3.90 
Kombucha met sencha, gember en citroengras           3.90    )   3.00     

 
 
Aperitieven 
 
Aperitief Maison:   7.50 
  huisgemaakte kirr van violette    
Aperol spritz met cava         7.90 
Lillet met Fever Tree tonic  8.90 
Roomer  6.90 
San Bitter (niet-alcoholisch) Orange  6.90 
Campari Soda   6.90 
Campari Orange   7.90 
Kirr, cassis met witte wijn   6.90 
Kirr Royal, cassis met champagne    12.50 
“Bellini“  Peche – Champagne                                12.50 
Porto, rood of wit   6.90 
Pineau de Charentes, wit of rosé   6.90 
Sherry   6.90 
Pastis 51   6.90 
Ricard   6.90 
Picon met witte wijn  8.90 
Martini wit of rood   6.90 
Vermouth, wit of rood “on the rocks”  6.90 
Vermouth, wit of rood met Fever Tree tonic    8.90 

 
 
 
 
Cava en Champagne 
 
Cava  Brut Nature,  per glas  6.90 
Champagne Grande Reserve brut  glas                12.50 

Gegiste dranken 

 
Bel Pils, van het vat  2.90 
Tripel Karmeliet,  8.4°        4.30               
Duvel,  8.5°  4.30 
Westmalle, tripel,  9.5°   4.40 
Westmalle, dubbel,  7°  4.20 
Vedett 33 cl,  5.2°  4.10 
Vedett White 33 cl, witbier,  4.7°  4.10 
Liefmans, fruitbier (rode vruchten),  3.8°  3.20 
Orval,  6.2°  4.50 
L’Arogante  7.2° ( Gents bier )  4.20 
Gruut bier blond ( Gents bier ),  5°  4.20 
Geuze Boon Mariage Parfait  37.5cl,  8°  7.00 

 
 
Sterke dranken 
 
J.B. Whisky  7.50 
Whisky, Chivas, 12 jr  8.00 
Whisky, Oban, 14 jr  10.00 
Calvados, Coquerel Fine  8.00 
Cognac, Remy Martin VS   9.00 
Jenever, Smeets Extra   6.50  
Rhum Havana reserva 7 Years  8.50 
Bacardi Superior  8.50 
Belvedere Vodka  8.50 
 
Supl. Frisdrank  2.50 
 
Hendrick’s Gin*   10.00 
*Fever Tree tonic , komkommer en zoethout  3.50 
Copper Head Gin*  10.00 
*Fever Tree tonic , koriander en sinaasappelzest 3.50
  

Likeuren 

 
Amaretto, di Saronno  8.00 
Frangelico (hazelnotenlikeur)  8.00 
Limoncello (citroenlikeur)  8.00 
Baileys  8.00 
Cointreau  8.00 
Grappa, Luigi Francolli  8.00 
Sambucca, Vaccari  8.00 
Grand Marnier  8.00 
Poire Williams  8.00 
Tia Maria  8.00 
Fernet Branca             8.00 
Jägermeister             8.00 
Licor 43                           8.00 
Hierbas Ibicenco « Bar Anita »           8.00 



  For those about to drink we salud you 

                           %0% 
Ginger Fever:   7.50 

Gember-limoen-kruidnagel- citroengras en Mediterranean fever tree tonic                                                

Onze huisgemaakte alcoholvrije aperitief gezoet met kokosbloesemsuiker  

 

Brusq n°02:      7.50 

Een aperitief met de allures van een champagne maar dan zonder alcohol.                
Een verrassend verfrissende combinatie van kombucha, rooibos, druiven, 
citroenblad, kers en kruiden.                                                                                                                 
Het aperitief krijgt zijn unieke smaak tijdens een natuurlijk fermentatieproces.  

 

Pastis Pacific 0%    6.50 

Capari 0% soda/orange/puur  6.50 

Jupiler 0%  3.20 

 

“FERM” 0% 

-Kombucha met  sencha, munt en lavendel                   3.90                            

-Kombucha met sencha, mandarijn en steranijs            3.90 

-Kombucha met sencha, gember en citroengras           3.90 

 

Nona June Gin 0%:   10.50 

-Nona “classic”: 

Gin 0% - Mediterranean Fever tree tonic, sinaasappel-zest en verse                                            

basilicum  

-Nona “ginger”: 

Gin 0 % - Ginger beer fever tree tonic, limoen-zest en verse munt 

-Nona “Collins”: 

Gin 0%- Soda, citroen-zest, gember/kokosbloesem siroop en verse thym 



Witte wijnen 

Huiswijn 1: Valdivieso 'Chardonnay' Maipo  Chili 5,50 / 17,90 / 25,00

Fruitige wijn met een mooie harmonie tussen frisheid en de molligheid in de druif:

exotische geuren van rijp witgeel fruit met volle afdronk.

Huiswijn 2: MJ Janeil "François Lurton" Sauvignon Blanc  Vin de pays d'Oc 6,00 / 19,50 / 28,00

Assemblage van Sauvignon Blanc en Gros Manseng, geuren van citrus en pompelmoes in combinatie

met tropisch fruit en witte bloemen. Elegante smaak met een mooie balans structuur-zuurtegraad.

Huiswijn 3: Château Haut de Groux, Bordeaux "Moelleux" zoete witte wijn 6,50 / 20,50 / 29,00

Is een zoete wijn door de late pluk van overrijpe druiven. Sappig type door de aroma's van rijpe gele druiven.

Valdelapinta Rueda  100% Verdejo   Spanje 37,00

Verrukkelijke wijn die druipt van het exotische fruit, mango, passievrucht en ondanks zijn gulle rondingen toch frisheid bezit.

Wild Rock 'Elevation' Sauvignon Blanc    Nieuw-Zeeland 38,00

Lichtgeel van kleur. Aromatische, zachte Sauvignon met veel fruit zoals limoen, pompelmoes en kruisbessen en een 

ronde complexiteit met exotische toetsen zoals rozen en kamperfoelie. In de mond de levendige fruitsmaken , lange afdronk

Sancerre  Pascal Jolivet  Loire 40,00

100% sauvignon. Helder strogeel met een floraal boeket en opstuivend fris fruit: limoen, tussen de zuren en de verdoken molligheid.

ananas, pompelmoes en appel. Een sappige, fruitige smaak met een goed evenwicht 

Valdivieso Chardonnay Reserva   Chili 38,00

Goudgele kleur, aroma's van marsepein en gedroogde sinaasappel, mooie harmonie tussen fruit en hout. 

Catena Zapata  Chardonnay   Argentinië 38,00

Geuren van ananas, passievrucht en honing. In de mond citrus, bloemig en een mooie zuurtegraad. Smaken van 

tropisch fruit, appel, peer en kaneel. Mooie volle en knapperige wijn.

Tegernseerhof  Grüner Veltliner 'Frauenweingarten'    Oostenrijk 36,00

Deze wijn blinkt uit in mineraliteit en fijne zuren, aroma's van groene appel en ananas.

Veel fraîcheur in de mond. Subtiele en complexe afdronk.

Tegernseerhof  Riesling 'Federspiel'    Oostenrijk 37,00

De minerale aspecten die je terugvindt in deze heerlijke wijn zijn het resultaat van de pure Riesling en zijn typische 

bodem. Complexe aroma's van exotisch fruit, vegetale impressies en citrustinten vormen een mooi geheel. Lange afdronk

Protos Verdejo Rueda Spanje 38,00

Aroma's van appel en exotische toetsen. Mooie rondeur in de mond

met fruitige toetsen en een frisse acciditeit.

Café Parti heeft de samenstelling van haar wijnkaart met de hulp van haar klanten en een reeks wijnkenners bepaald.

Op 17 maart 2017 hielden wij een blindproeverij met enkele wijnliefhebbers en kenners. Resultaat  vindt u op deze wijnkaart. 

Ook nog dit: Café Parti past, in tegenstelling tot de gebruiken in de sector, voor het bepalen van de klantenprijs geen procentuele

berekening toe, maar heeft er bewust voor gekozen enkel een vaste marge op de aankoopprijzen tot berekening. Het gevolg

hiervan is dat Café Parti u dure kwaliteitswijnen een heel pak goedkoper kan aanbieden dan doorgaans gebruikelijk. Waarom?

Omdat bij een uitstekende maaltijd een uitstekende wijn past. En daar gaan we voor, met veel plezier.

Afwisselende wijnsuggestie  per glas, zie krijtbord of vraag ernaar...



Rode Wijnen

Huiswijn 4: Valdivieso 'Merlot' Maipo   Chili 5,50 / 17,90 / 25,00

Fruitige rijpe rode wijn met aroma's van bosbessen en donker fruit met rokerige

impressies. Rond en stevig van aard met nog jonge tannines.

Huiswijn 5: Mission Royal Cabernet Sauvignon - Syrah Vin de pays d' Oc 6,00 / 19,50 / 28,00

Robijnrode kleur met meer tannines in het geheel. Neusaroma's van primair fruit, kleine donkere vruchten

 en gekruide impressies. Perfect evenwichtige wijn met een zalige balans tussen soeplesse en stevigheid.

Huiswijn 6: Salbanello  Cabernet Sauvignon-Malbec  Venetië  Italië 6,50 / 20,50 / 29,00

Verrassend frisse wijn om koud te drinken. Aangenaam fruitig, mooi evenwicht in de mond.

The Bean Coffee-Pinotage  Mooiplaas Estate   Zuid-Afrika 37,00

Donker pers kleur, die neus wys mocha en geroosterde koffieboon geure. Goeie tannien struktuur in die wyn maar dit is

 'n baie fyn en sagte tannien wat goed met eik geintergreer is. Die lang gekonsentreerde smaak vul jou pallet.

Protos 'Crianza' ribera del Duero  Spanje 44,00

100 % Temperanillo druif. Rijping van 14 maanden op Amerikaans en Frans eiken vaten,

en rijping van 12 maanden op fles. Toetsen van rijp fruit en kruidigheid.

Camino Romano  Ribera Del Duero  Spanje 39,00

Intense donkere kleur. De wijn heeft een intens fruitige neus van rood fruit, confituur

en basilicum. Zeer elegante wijn met het  fruitige caracter met een frisse afdronk.

Valdivieso Carmenére Reserva  Chili 38,00

Robuuste stijl met rijke molligheid. Diepe aroma's van donker

rijp fruit, kruidigheid en ledertoetsen.

Marquès de Murrieta Reserva Tinto Rioja Spanje 46,00

Intense aroma's met elegant rood fruit, lavendel en terracotta aroma's.

Vlezige wijn, rood fruit, sinaasappel en een mooie houtimpressie.

Catena Zapata  Malbec  Argentinië 39,00

Grote concentratie en een mooi evenwicht. Fruitige neus van rijpe cassis, rode bessen, bramen en frambozen.

Subtiele toets van chocolade, vanille en tabak. Tannines zijn zoet en fluwelig, mooie lange afdronk.

Café Parti heeft de samenstelling van haar wijnkaart met de hulp van haar klanten en een reeks wijnkenners bepaald.

Op 17 maart 2017 hielden wij een blindproeverij met enkele wijnliefhebbers en kenners. Resultaat  vindt u op deze wijnkaart. 

Ook nog dit: Café Parti past, in tegenstelling tot de gebruiken in de sector, voor het bepalen van de klantenprijs geen procentuele

berekening toe, maar heeft er bewust voor gekozen enkel een vaste marge op de aankoopprijzen tot berekening. Het gevolg

hiervan is dat Café Parti u dure kwaliteitswijnen een heel pak goedkoper kan aanbieden dan doorgaans gebruikelijk. Waarom?

Omdat bij een uitstekende maaltijd een uitstekende wijn past. En daar gaan we voor, met veel plezier.

Afwisselende wijnsuggestie  per glas, zie krijtbord of vraag ernaar...



Rosé wijnen: 

Terres Fumées Rosé domaines Francois Lurton Vin de pays d' Oc:        5,50 / 17,90 / 25,00        

Mooi roodroze wijn met vrolijk geurenpallet: bessen, aardbei en met een goede acciditeit,                 

en zoetrijp fruit. 

 CH. Galoupet Rosé  Cru Classé  Provence:                                                                                        38,00                          

Een krachtige en kruidige rosé van Côtes de Provence die ieders hart verovert.                                             

Zijn aroma's van aardbeien en jeneverbessen komen zoet over in de mond alsook de afdronk. 

Pampelonne                  40,00 

Je proeft zon, zee en zomer in deze verleidelijk lekkere rosé uit Saint-Tropez.                            

Grenache, Cinsault, Tibouren, Syrah, Carignan, Mourvèdre 

Ch. M de Minuty    40,00 

Een perfecte terras-wijn maar gastronomisch ook uitstekend bij salades,                                                   

garnalen, en spicy food.                                                                                                                                             

Grenache, Cinsault enSyrah. 

Ch. Minuty Prestige   44,00 

De Minuty Cuvee Prestige is gemaakt van de beste druiven met een zeer kleiner productie.                

De wijn wordt volledige biologisch verbouwd en geproduceerd dus geen gebruik                                  

van kunstmest, pesticiden of andere chemicaliën.   

Hoofdzakelijk grenache aangevuld met Cinsault en Syrah 

Ch. Minuty Rose et or   48,00                       

Rose et Or is de top rosé uitvoering van Chateau Minuty.  Het gewicht van de druiven                            

is genoeg om een eerste natuurlijke persing te krijgen en geeft de rosé wijn                                            

de weelderige textuur en elegantie.                                                                                                                                                      

Hoofdzakelijk grenache met een kleine hoeveelheid Syrah.  

Ch. Miraval                    48,00 

Ch. Miraval Magnum                  98,00 

De Miraval is een geweldig aperitief maar kan zeker ook uitstekend zijn bij kreeft,                                        

schelpdieren, witte pasta gerechten of een zalige salade.                                                                                   

De wijngaarden rondom Château Miraval liggen tegen een helling op 350 meter hoogte,                   

dat maakt de Miraval wijnen zo elegant en verfijnd.                                                                                                                                                   

Blend van hoofdzakelijk grenache met een kleine hoeveelheid Cinsault en Syrah.  

Domaine Ott                    58,00 

Domaine Ott Magnum                             118,00 

Waarschijnlijk internationaal gezien de meest fameuze rosé. De druiven worden                                  

met de hand geplukt en streng geselecteerd bij binnenkomst in de kelders.                                     

Daarna volgt een langzame gisting. De wijn rijpt minimaal 8 maanden in eiken vaten,                               

en dat maakt hem vol, ietwat kruidig en stijlvol van smaak.                                                                                                 

De “Top” uit de Provence 



 

 

 

Bubbles & more… 

 

                        

Cava  Brut Nature                                                  6.90 / 29.00 

 

Brusq 0 %  20 cl             6.90 

Een verrassende en verfrissende combinatie van kombucha, rooibos, druiven, citroenblad, kers en 

kruiden. 100% natuurlijk, suikerarm en zonder additieven. 

 

“Chocolate in a bottle” 75 cl  12%          50.00 

Chardonnay met een zachte parel, delicaat aroma van hazelnoot en een hint van Belgische 

chocolade. 

 

Champagne: 

 

Champagne: Autréau brut Premier Cru                                                                                         12.50 / 55.00 

Veuve clicquot Brut              70.00 

Deutz Brut Classic              75.00 

Deutz Brut Rosé               85.00 

Ruinart Brut               80.00 

Ruinart Blanc de Blancs              110.00 

Ruinart Rosé               115.00 

Moët Ice Imperial              85.00 

Moët Ice Imperial Rosé              95.00 

 



 
 
 

Dessertkaart 
 
       

 
Dame Blanche (vanille-ijs met vers-gesmolten chocolade en slagroom)   9.90 
“Sirocco” cocos sorbet,,Siroc vodka en verse munt  9.90 

        Crème brûlée  9.90 
Moelleux van chocolade met vanille-ijs  9.90 

        Chocolademousse met geroosterde amandelschilfertjes  9.90  
 “Coupe Fraises” Vanille-ijs met aardbeien van eigen bodem ( seizoen )  9.90 
 Geflambeerde aardbeien van eigen bodem met zwarte peper ( seizoen )  9.90 
 
 
 
Ierse koffie (met een scheut Irish whisky en room)  9.90 
Italian koffie (met een scheut Amaretto en room)  9.90  
French koffie (met een scheut Grand Marnier en room)  9.90 
 
  
 
 
Sterke dranken                                                              Likeuren 
 
J.B. Whisky  7.50   Amaretto, di Saronno   8.00 
Whisky, Chivas, 12 jr  8.00  Frangelico(hazelnoten likeur)  8.00 
Whisky, Oban, 14 jr  10.00  Limoncello (citroen likeur)  8.00 
Calvados, Coquerel Fine  8.00  Baileys     8.00 
Cognac, Remy Martin VS   9.00  Cointreau    8.00 
Jenever, Smeets Extra   6.50  Poire Williams    8.00 
Rhum Havana reserva 7 Years  8.50  Grappa, Luigi Francolli   8.00 
Bacardi Superior  8.50  Sambucca, Vaccari   8.00 
Belvedere Vodka  8.50  Grand Marnier    8.00 
Supl. Frisdrank   2.50 Tia Maria                                                 8.00 
 Fernet branca                                          8.00  
Hendrick’s Gin*  10.00  Jägermeister                                            8.00 
*Fever Tree tonic , komkommer en zoethout  3.50 Licor 43                                                         8.00 
Copper Head Gin*                                                   10.00 Hierbas Ibicenco “Bar Anita”                         8.00 
*Fever Tree tonic , koriander en sinaasappelzest 3.50 
 
 



Koffie   
 

(koffie, met of zonder cafeïne)   
 

Espresso tas koffie                                                                                                                                             3.20 
Mokka (klein tasje, straffe koffie) enkel/dubbel   3.20/4.50  
Cappuccino (met gestoomde melk)  3.60  
Latte Macchiato (lait russe, koffie met veel melk en melkschuim)  3.60  
 
 
Thee                                                                                                                                         4.50 
 
Wij serveren enkel losse thee per kannetje. Bij elke thee vindt u de ideale 'trektijd'.              
 
Huisthee: mengeling van Assam en Ceylon (5')    
Ilam, thee uit Nepal,  (Tippy Golden Flowery Orange Pekoe)(5')       
Qimen Da Bie, Chinese zwarte topthee (5')    
Lord Grey, grote klassieke Engelse thee met bergamotetoets (Earl Grey) (5')   
Bai Mu Dan, Chinese witte thee van uitstekende kwaliteit (8')   
Bosvruchtenthee, bijzonder fijne smaak en aroma, (6')   
Sencha Ariake, Japanse groene thee, topkwaliteit (4’)          
Jasmijnthee (4’)             
 
Theïnevrije thee:           4.50 
 
Kruidenthee van  kamille (8’)   
Kruidenthee van ijzerkruid (6’) 
Kruidenthee van rozenbottel & hibiscus (5’)  
Rooibosthee (7’) 
Verse muntthee (8’)  
Gember-thee (10’)             
 
Thee-Blends:                        4.50 
 
Winter romance: Relax, anti-oxidant & digestief (5’) ( Theïnevrij ) 
Zuid-Afrikaanse rooibos, kaneel, sinaasappelschil, amandel, citroengras, rode peper en gojibessen 
 
Yogipower: Ayurvedische kruidenmix – algemeen welzijn (5’) ( Theïnevrij ) 
Kaneel, kardemon, gember, kruidnagel & zwarte peper  
 
Evening zzz… : Rustgevende werking (5’) ( Theïnevrij ) 
Citroenmelisse, verbena, hibiscus, braambes, papaja, sinaas & citroen 
 
Green lemon: Anti-oxidant, welzijn & evenwicht (5’) 
Groene sencha, citroen & gember 
 
Fruit (in) Fusion: Vitamine C – weerstand (5’) ( Theïnevrij ) 
Appel, ananas, papaja, munt, gojibessen & rozenknoppen 
 
 


