


Warme dranken
Koffie, op ambachtelijke wijze gebrand!
Espresso            2.40
Ristretto kleine sterke koffie         2.40
Decafé            2.40
Koffie verkeerd           2.80
Latte macchiato Latte macchiato           2.80
Cappuccino melkschuim          2.80
Pana Montata koffie met slagroom        2.80
Granenkoffie koffievervanger         2.40
Hasseltse koffie met jenever en slagroom       4.60
Irish koffie met whisky en slagroom        5.60
Italian koffie met amaretto en slagroom        4.90
Café Intermezzo een verwarmende cappuccino met baileýs Café Intermezzo een verwarmende cappuccino met baileýs    4.60
Crazy chocolate een heerlijke latte macciato met een twist van pure chocola  4,10
       
Go nuts een smaakvolle cappuccino met accenten van hazelnoot   4.00
Latte karamel een latte macchiato met een vleugje karamel    4.00
En choco...
Warme cecemel met slagroom         2.90
Warme cecemel zonder slagroom Warme cecemel zonder slagroom        2.40
Hot sensation warme cecemel met bailýs en slagroom     4,60

Huisgemaakt gebak voor bij de koffie! 
Verse warme appelcake met ijs en slagroom       5,50
kwarktaart  met slagroom en vers fruit       6,00
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My cup of tea 
losse thee, zorgvuldig voor u geselecteerd 
Naturel
Engelse melange           2.40
  Onze (gewone) zwarte thee met het geliefde
  ceylon -, China - en India melange.

Fris en fruitigFris en fruitig
Green lemon sencha          2.40
  Groene thee met citroengras en citrusschillen
Zeevaardersmelange         2.40
  Aangenaame fruitthee van witte en groene theeblaadjes met ananas, citroen, framboos, kers, framboos, peer
Bosvruchten            2.40
  Fruitige melange met stukjes  annanas, appel, papaya,
  rozebottels en korenbloembloesem.  rozebottels en korenbloembloesem.
Intermezzo thee           2.40
  Verrassend frisse mix van  witte, en groene thee, verveneblad, citroengras,
  citroenmyrthe,rode en zwarte bessen, rozenblad, zonnebloemblad  Ook lekker als ice tea.

Kruidig
Rooibos chai             2.40
  Heerlijk verwarmende  Afrikaanse thee met kaneel, kardemom,
  gember, zwarte peper en kruidnagel.  gember, zwarte peper en kruidnagel.
Stress – weg            2.40
  Rustgevende, zachte thee met maretak, johanniskruiden,
  berkenblad, brandnetel en perzik. 
Sterren mix            2.40
  Stevige kruidenmelange van venkel, anijs, steranijs, zoethout,
  pepermunt en jeneverbes.
Kamillebloesem Kamillebloesem           2.40 
  Pure, verzachtende kamille
Innerlijke rust                                                                                                                        2,40
zalig zachte kruidenmengeling van oa venkel, hibiscus, gember,kamille,lindebloesem,kardemom, kruidnagel
Pepermunt            2.40
  Frisse thee van gesneden pepermuntblad met  een
  oorspronkelijke spearmint smaak.

Wilt U thuis ook genieten van onze thee?Wilt U thuis ook genieten van onze thee?
Hier verkrijgbaar in 100 gram verpakking voor 50 kopjes thee    5,50
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Wijnen
Huiswijn wit droog/zoet          3.70
Huiswijn rood           3.70
Huiswijn rosé            3.70
Huiswijn karaf ¼           7,00
Huiswijn karaf ½                    11,50
Huiswijn fles Huiswijn fles                     17,00

Bieren
Op vat
Jupiler 25 cl            2.20
Jupiler 33 cl.            2.80
Leffe bruin 33 cl           3.60

Op fles
Hoegaarden wit/rosé Hoegaarden wit/rosé          2.60
Kriek Lindemans           2.80
Carlsberg            2.60
Palm             2.60
Cornet            3,60
Duvel             3.70
Grimbergen blond/donker         3.60
Westmalle tripel/donker Westmalle tripel/donker          3.60
Leffe blond            3.60
La chouffe/Mac chouffe          3.60
Karmeliet tripel           3.60
Schotch Gordon                3.70
Jupiler 0 % alcoholvrij                                                                                                         2,30                                       
Palm green alcoholvrij                                                                                                       2,60                                          



Aperitieven
Huisaperitief            5,20
Cava             5,00
Aperol spritz            5,60
Martini rood/wit           3.60
Porto rood/wit           3.60
Sherry droog Sherry droog            3.60
Amaretto            4,50
Baileýs            4,50
Jenever            2.80
Ouzo             3,80
Jagermeister            2.90
Whiskey            5,90
Cognac Cognac            5,90
Bacardy            5,60

Happas de gehele dag te bestellen
Borrelgarnituur warm          6,20
  Gefrituurde borrelmix
Portie calamares           7.20
Borrelgarnituur koud          7.50
  Jonge kaasblokjes,olijven,snacktomaatjes,chorizo   Jonge kaasblokjes,olijven,snacktomaatjes,chorizo 
Stokbrood met kruidenboter uit de oven       6,50
Croque uit het vuistje          5,00
Portie frietjes met een sausje         4,60
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De dag begint met…. Ontbijt  tot 11.00 uur
Ontbijt intermezzo           8.00
  Koffie of thee, wit en bruin broodje kaas/hesp,
  croissant confituur. 2e koffie/thee/fruitsap gratis     
Spek en eieren ontbijt                   10.50
  Koffie of thee, spek en eieren met bruin brood.  Koffie of thee, spek en eieren met bruin brood.
  2e koffie/thee/fruitsap gratis

Ontbijt Omelette                               10,50
  omelet hesp en tomaat met bruin of wit brood en koffie of thee
 .2e koffie/thee/fruitsap gratis
Ontbijt Deluxe                               16,00
Spek/ei/broodassortie/croissant/belegassortie/gerookte zalm/vers fruit/koffie/                 
thee/fruitsap.2e koffie/thee/fruitsap gratisthee/fruitsap.2e koffie/thee/fruitsap gratis
Broodjes  wit of meergranen                                                
        Piccolo   Large

Kaas of hesp       2.30    4,70
Kaas en hesp       3.00    5,80
Kannibal       4,50    7,50
GezondGezond       5.00    7,50
Gebakken spek      4.70    7,50
Brie, honing en walnoot     5.00    7,50
Gerookte zalm, kruidenkaas    5,50    8.00
Met saladegarnering  + 2,50
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Croques
Monsieur             9.80
  Kaas en hesp
Madame            12.00
  Kaas, hesp, 2 spiegeleieren
Hawai            11,50
  Kaas, hesp, annanas  Kaas, hesp, annanas
Farmer            13.50
  Kaas, hesp,gebakken spek, champignons
Bolognaise            12.50
  Kaas, hesp, bolognaisesaus.
Cannibal            15.00
  Toast met cannibal,kappertjes, rode ui.
Videe Videe             13,00
  Met huisgemaakte videe
Toast champignon natuur/room        13,00    Met vers gebakken champignons   
Gerookte zalm                                                                                                                    15,50
  Met kaas en gerookte zalm  Met kaas en gerookte zalm

Lekker en gezond….
Scampi salade          18,50
  Gevarieerde salade met vers gebakken scampies, appel, mango, curry
Salade “Intermezzo ”          18.50
  Een gezonde frisse salade met gebakken biefstukreepjes in teryakisaus en pijnboompitjes
Salade “Hawaï”           16,50
  Groene salade met gebakken kipfilet, vers fruit en honing/mosterddressing  Groene salade met gebakken kipfilet, vers fruit en honing/mosterddressing
‘Shoppingsalade’           16,50
  Heerlijke salade met gebakken spek, appel en balsamico
Salade Nicoise           16,50
  Een mediteraanse salade met tonijn, olijven en zongedroogde tomaatjes
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Pasta’s op z’n italliaans     U mag zelf kiezen ..... spaghetti of penne 
Bolognaise                                                                                                            11.50
Bolognaise extra groot          15,50
Arabiata (met spek, tomaat, olijven, licht pikant)     15,50
Carbonara (met spek, ei en kaas)        15,50
Linquini scampies (met verse wokgroenten      19,90          17.00
Lasagne bolognaise Lasagne bolognaise          15,50

“Wereldse gerechten”
Zuiderse wok met kip, curry, wokgroenten en linquini     18,80
Vegetarische wok met knapperige groentjes      16,50
Spaanse tortilla “hete kip” (valt wel mee hoor)      15,90
Tortilla wrap uit de oven gevuld met kipfilet en wokgroenten. Afgewerkt met een zoet chilisausje en salade
4 souvlaki’s met griekse salade en frietjes       22,00
Indien 3 souvlaki’s Indien 3 souvlaki’s           21,00
Indien 2 souvlaki’s          20,00

En natuurlijk heerlijke traditionele gerechten met frietjes/kroketjes/puree

Vlees:
Steak 250 gram met sausje naar keuze, warme groenten of salade   22,00
Kipfilet met een sausje naar keuze, warmte groenten of salade   16,50
sausjes: champignonroom/peperroom/provencaal
Oma’s stoofvlees met warme groenten / salade / appelmoesOma’s stoofvlees met warme groenten / salade / appelmoes   16,50
Huisgemaakt “Videeke” met salade of warme groenten    16,50
Vis:
Vispannetje “Intermezzo”         19,90
Gepaneerde kabeljauw met verse tartaarsaus en salade/warme groenten 16,00
Tongrolletjes in wittewijnsaus en julienne van groenten     19,80
7 scampi’s met saus naar keuze        20,50
Kruidenboter, look, duivelse wijzeKruidenboter, look, duivelse wijze



Voor de kids  
Tomatensoepje met balletjes         4,90
Frietjes met frikandel of kipnuggets, appelmoes en mayo     9,00 
1 souvlaki met kindersalaatje en frietjes        9.90
Kinderspaghetti           9,00
Kinderpannenkoek                            5.00
Kindercroque uit het vuistje Kindercroque uit het vuistje         5,20

Vanaf 14.00 uur pannekoeken, ijs en gebak
Vers gebakken pannenkoeken (2 stuks)met suiker, siroop,confituur of nutella  6.00
Met versgebakken appel en siroop       9,80
Met vanille-ijs en warme chocolade        9.50
Met huisgemaakte advocaat en vanilleijs      9.50
Met vanille-ijs en warme bosvruchten       9.50

Brusselse wafel met suiker Brusselse wafel met suiker          4,80
Brusselse wafel met ijs en warme bosvruchten      9.50
Brusselse wafel met ijs en vers seizoensfruit       9.50
Slagroom            1,00

Huisbereide warme appelcake met ijs en slagroom      5,50
Huisbereide kwarktaart met slagroom en vers fruit     6.00

Dame blanche           7,00
  Vanille ijs met warme pure chocola  Vanille ijs met warme pure chocola
Coupe advocaat          9,50
  Vanille ijs met huisgemaakte advocaat
Coupe “fruitig”           9,50
  Chocolade- vanille- en aardbeien ijs met vers seizoensfruit 
Coupe Bosvruchten          9,50
Vanilleijs en warme bosvruchten
Slagroom Slagroom            1,00
Kinderijsje van de chef         5,0010


