Openingsuren
Maandag tot vrijdag 9u – 17u (keuken sluit om 16u30)
Zaterdag – zondag & feestdagen gesloten

Volg ons op Facebook en Instagram (Mona_Putte) en blijf op de
hoogte van onze suggesties en nieuwtjes.

We werken met dagverse producten. Daarom kan het zijn dat we bepaalde gerechten
aangepast serveren.

Ben je allergisch of mag/kan je iets niet eten? Vraag dan gerust naar onze allergenenkaart.

Vegetarisch / vegetarische versie mogelijk

Apero’s
Aperol Spritz

€8

Kir

€ 5,10

Kir Royal

€ 5,60

Sangria (Quint)

€ 8,50

enkel tijdens de warme maanden

Mojito

€ 8,50

Porto wit – rood

€ 5,20

Martini wit – rood

€ 5,20

Sherry

€ 5,20

Campari / Pisang

€ 5,20

exclusief frisdrank

Mocktails - alcoholvrij
Mona

€ 5,30

pompelmoes, rozemarijn

Mojito

€ 5,30

Sterke dranken*exclusief frisdrank
Eristoff wit

€ 5,20

Bombay Dry Gin

€ 5,20

William Lawson

€ 5,20

Bacardi wit

€ 5,20

Disaronno

€ 5,20

Baileys

€ 5,20

Bieren van de fles
Jupiler

€ 2,60

Duvel

€ 3,80

Leffe

€ 3,80

donker – blond

Gouden Carolus

€ 3,80

donker – blond

Kriek Lindemans

€ 3,80

Leffe 0,0%

€ 3,80

Bubbels & wijnen

Glas

Cava

€ 5,10

Wit – rosé – rood

€ 4,60

Karaf

Fles
€ 23

€ 13

€ 20

Frisdrank
Chaudfontaine 0,25 l

€ 2,50

plat – bruis

Chaudfontaine 0,50 l

€ 4,50

plat – bruis

Coca Cola

€ 2,60

regular – zero

Fanta

€ 2,60

Sprite

€ 2,60

Nordic Tonic

€ 2,60

Gini

€ 2,70

Ice-tea

€ 2,80

Canada Dry

€ 2,80

Appletiser

€3

Fuze Tea

€ 2,60

black tea peach – green tea mango

Minute Maid

€ 2,60

appelsien – appel

Gerolsteiner

€ 2,90

orange – lemon

Versgeperst appelsiensap

€ 4,70

Simon Lévelt – Biologische thee € 3,10
Engelse Melange
melange met een krachtige, volle smaak en donkerrode kleur

Kamille
milde en zachte kruidenthee van gedroogde kamillebloesem

Rozenbottel
fris, kruidig en een aangename zoete smaak

Honeybush Mango Lemon
honingachtige kruidenthee met mango en citroengras

Lemongrass Green
verfrissende groene thee met citroengras

Indian Chai
zoet kruidige zwarte thee

Lemon Ginger
frisse citroensmaak in combinatie met kruidige gember

Witte Bloesem
Chinese witte thee van groot, jong blad met bloesem en een vleugje appel

Verse muntthee

€ 3,50

Chai latte

€ 3,30

Warme chocomelk

€ 3,10

melkchocolade – puur

Koffies
Espresso – koffie – deca

€ 2,50

Koffie XL

€ 3,40

Caffè latte

€ 3,10

Cappuccino

€ 3,10

melkschuim – slagroom

Latte macchiatto

€ 3,40

Caffè latte special

€ 3,50

speculoos - hazelnoot - vanille - karamel - pumpkin spice – chocolate cookie

Irish coffee

€ 7,30

whisky

Italian coffee

€ 7,30

amaretto

Baileys coffee

€ 7,30

Lactose intolerant? Vraag naar onze plantaardige melk (+€ 0,50)

Glühwein

€ 3,70

enkel tijdens de koude maanden

Supplement slagroom

+€1

Ontbijt van 9u tot 10u30
Ontbijt voor de kleine eter

€ 12 p.p.

Assortiment van brood met hartig en zoet beleg, huisgemaakte confituur,
koffiekoek, eitje naar keuze*, koffie of thee

Kinderontbijt

€ 13 p.p.

Bokes met hartig en zoet beleg, cornflakes met melk, mini-donut,
huisgemaakte confituur, koffiekoek, eitje naar keuze*, glaasje fruitsap

Veggie ontbijt

€ 18 p.p.

Assortiment van brood met hartig en zoet beleg, huisgemaakte confituur,
croissant en koffiekoek, eitje naar keuze*, tomaat mozzarella, hummus,
glaasje fruitsap, koffie of thee

Ontbijt

€ 20 p.p.

Assortiment van brood met hartig en zoet beleg,
huisgemaakte confituur, croissant en koffiekoek, gebakken spek, eitje naar
keuze*, glaasje fruitsap, koffie of thee

Mona ontbijt

€ 26,50 p.p.

Assortiment van brood met hartig en zoet beleg,
huisgemaakte confituur, croissant en koffiekoek, gerookte zalm,
gebakken spek, eitje naar keuze*, yoghurt met vers fruit en huisgemaakte
granola, glaasje vers fruitsap, glaasje cava, 2 warme dranken naar keuze

*omelet, roerei, spiegelei of gekookt ei

Pimp je ontbijt
Zachtgekookt ei met soldaatjes

€ 2,70

Spiegelei of omelet

€ 4,70

Omelet met spek

€ 6,70

Extra eitje

+€ 1

Griekse yoghurt met vers fruit
en huisgemaakte granola

€ 7,50

American pancakes (3 stuks)

€7

ahornsiroop

American pancakes deluxe (3 stuks)
ahornsiroop, vers fruit, slagroom

€ 10

Baguettes
Gezond

€ 3,70

Hummus

€ 3,90

Kaas of hesp

€ 4,10

Kaas & hesp

€ 4,60

Américain

€ 4,60

Martino

€ 5,10

Smos

+€ 1,10

Brie

€ 5,20

walnoten, honing

CBA

€ 5,70

kip, spek, appel

CBO

€ 5,70

kip, spek, ajuin

Viking

€ 6,60

gerookte zalm, roomkaas, sla, ajuin, komkommer

Blikje frisdrank

€ 2,40

enkel take-away

Mitraillette

€ 8,50

hamburger, frietjes, groenten, saus naar keuze

Portie warm gemengd (18 stuks)

€ 13

Panini’s met slaatje
Panini kaas en hesp

€ 8,50

Panini Hawaï

€9

Panini geitenkaas

€ 9,50

geitenkaas, honing, rucola, zongedroogde tomaten

Panini gerookte zalm

€ 10

zalm, roomkaas, tomaat, dille

Panini brie en spek

€ 10

brie, vijgenconfituur, tomaat, spek, walnoot

Croques (2 stuks) met slaatje
Croque monsieur

€ 9,50

Croque madame

€ 10

Croque Hawaï

€ 10

Croque Moli

€ 10,50

croque Hawaï met een spiegelei op

Salades
Salade kip

€ 16

Salade gerookte zalm

€ 18

Salade geitenkaas met spek

€ 18

Salade scampi (8 stuks)

€ 18

Pasta’s
Pasta bolognaise

€ 14,50

Pasta veggie

€ 14,50

groenten, walnoten

Pasta Carbonara

€ 15,50

Warme gerechten
Dagsoep met brood

€ 5,20

van oktober tot april

Kaaskroketten

€ 12,50

ambachtelijk bereid, met een slaatje

Garnaalkroketten

€ 14,50

ambachtelijk bereid, met een slaatje

Chili con carne

€ 12,50

met brood, rijst of frietjes

Chili sin carne

€ 11,50

met brood, rijst of frietjes

Scampi’s (8 stuks)* met brood, rijst of frietjes
Scampi curry

€ 17

Scampi diabolique

€ 17

Scampi Mona

€ 18

kokosmelk – Baileys – paprikareepjes

Voor de kleine eters
Dagsoepje met brood

€ 3,20

van oktober tot april

Croque uit het vuistje (1 stuk) met sausje

€ 3,50

Curryworst (2 stuks) met frietjes

€9

saus naar keuze, groentjes

Pasta Bolognaise

€ 9,50

Desserten
Moelleux met een bolletje vanille-ijs

€7

Griekse yoghurt met vers fruit
en huisgemaakte granola

€ 7,50

American pancakes (3 stuks)

€7

ahornsiroop

American pancake deluxe (3 stuks)

€ 10

vers fruit, slagroom, ahornsiroop

Pannenkoeken - tussen 14 en 16 uur
Koffie & 2 pannenkoeken met siroop, suiker
of confituur

€7

Thee & 2 pannenkoeken met siroop, suiker
of confituur

€ 7,60

2 pannenkoeken met siroop, suiker of confituur

€ 4,70

2 pannenkoeken met vers fruit

€ 7,90

Milkshakes
Vanille

€ 4,80

Banaan

€5

Ice Coffees
Frappuccino

€ 5,80

Frappuccino special

€ 6,30

speculaas - hazelnoot – vanille - karamel - chocolate cookie

Supplement slagroom

+€1

Roomijs van ’t Kroontje
Vanille – aardbei – mokka

€ 1,90

Extra bol

+ € 1,50

Discobolletjes

+ € 0,30

Saus

+ € 1,20

karamel – unicorn – aardbei – chocolade

Verse chocoladesaus

+ €2

Coupes (2 bollen vanille)
Coupe dame blanche

€ 5,20

Coupe Brésilienne

€ 6,10

Coupe advocaat

€ 6,30

Coupe banana split

€ 6,50

Coupe vers fruit

€7

Supplement slagroom

+€ 1

