
€6,00
€4,00

€9,10/12,20
€11,60/14,80
€11,60/14,80

€4,90
€6,60
€6,20
€6,70
€6,70
€6,70
€7,70
€8,20
€8,20
€9,70
€8,40
€8,40

€4,00/€4,50
€3,00

Kaasblokjes met mosterd & zilverui
Salamiblokjes met mosterd & augurk
Nacho’s, cheddar cheese sauce & salsa dip
Dipgroenten met cocktailsaus
Koud gemengd (kaas, salami, nacho’s & dipgroenten)
Bitterballen met mosterd (8 st)
Vegetarische bitterballen (6 st)
Vegetarische mini loempia’s met sweet chili (8 st)
Kaasballetjes met cocktailsaus (8 st)
Warm gemengd (curryworst, kaasballetjes,
bitterballen, chicken dots & mini loempia) (20 st)
Warm gemengd HALAL (frikandel halal, kaasballetjes,
gepaneerde uiringen, chicken dots & mini loempia) (20 st)

Gezond (sla, tomaat, komkommer, wortel, ei & mayo)
Kaas of hesp
Kaas & hesp
Préparé
Martino
Kipcurry
Tonijnsla
Krabsla
Cheeta (Prépare, gerookte ui,& gele bickysaus)
Tarzan (rosbief, rucola, zongedroogde tomaten, parmezaan-
schilfers & pesto dressing)
Jane (gerookte zalm, roomkaas, gesnipperde ui, groene
frisé, komkommer & radijs)
Carpaccio (rundscarpaccio, truffelmayonaise, rucola,
zongedroogde tomaten & pijnboompitten)
Broodje hotdog met mosterd & zuurkool
Broodje frikandel (met mayo of tomaten ketchup)
Broodje Frikandel special
Bicky burger
Bicky cheese burger
Bicky fish burger
Supplement smos (sla tomaat, komkommer
geraspte wortelen, ei & mayonaise)

Tomatensoep met balletjes (inc. brood & boter)
Worstenbroodje
Croque monsieur met slaatje (enkel/dubbel)
Croque videe (enkel/dubbel)
Croque bolognaise (enkel/dubbel)

Italiaanse salade (sla, zongedroogde tomaten, parma-
ham, mozzarella, pijnboompitten & balsamico dressing)
Noorse salade (sla, gerookte zalm,
bieslookdressing, appel, komkommer & radijs)
Griekse salade (sla, fetakaas, rode ui, ei, paprika &
olijven)

Kaaskroketten met sla & frieten (2 st)
Garnaalkroketten met sla & frieten (2 st)
Kipkroketten met sla & frieten (2 st)
Trio van kroketten met sla en frieten (1 garnaal, 1 
kaas en 1 kip)(3 st)
koninginnehapje met sla & frieten
Balletjes in tomatensaus met frieten
Stoofvlees met sla & frieten
Spaghetti bolognaise met brood & boter
Spaghetti arrabiata
Penne Carbonara
Tarzan & Jane burger ( rundsburger,
burgersaus, cheddar, sla, tomaten & uiringen)
Franse burger (rundsburger, brie, honing & appeltjes)
Italiaanse burger (rundsburger, mozarella,
zongedroogde tomaten & rucola)
Mexicaanse burger (rundsburger, cheddar,
nacho’s & jalapeno’s)
Ribbekes met frietjes

Kids hotdog
Croque uit het vuistje
Frikandel met frietjes (ook halal versie)
Chicken fingers met frietjes
Bitterballen met frietjes
Kaasballetjes met frietjes
Koninginnehapje met frietjes
Stoofvlees met frietjes
Balletjes in tomatensaus met frietjes
Spaghetti bolognaise
Spaghetti arrabiata
Penne carbonara
Portie frietjes Klein/Groot
Extra frikandel

Koude sauzen
Gemalen emmenthaler

Verse versierde wafeltjes
Muffin/Donut
Croissant/chocoladebroodje
Poffertjes (12 st)
Brusselse wafel met suiker

Suikerspin
Popcorn
Vers schepijs in 18 verschillende smaken 
Saus
Toppings (zie ijstoog)
Slagroom

Smoothie aardbei
Smoothie aardbei-banaan
Smoothie Ananas mango

Menukaart Tarzan & Jane

€18,30

€18,60

€15,90€5,00
€5,10
€5,60
€6,10
€6,80
€5,60
€6,10
€6,60
€7,20
€9,90

€11,60

€11,60

€5,60
€5,90
€6,50
€4,50
€5,00
€5,50
€1,90

€7,70
€7,70
€7,70
€7,70

€14,90
€6,40
€8,40
€7,90
€7,40

€14,90

€14,90

€0,90
€1,50

€5,00
€3,50
€2,50
€4,90
€5,90

€3,90
€4,50

€2,00/bol
€0,80
€0,60
€1,20

€5,30
€5,30
€5,30

Ook glutenvrij mogelijk Ook halal mogelijk
Drank
zie ommezijde

Fingerfood

Broodjes

Snacks

Salades (incl. brood en boter)

€12,00
€14,80
€14,00
€15,10

€15,10
€17,00
€17,00
€13,10
€13,60
€13,60
€17,80

€18,10
€18,10

€18,10

€21,90

Kindergerechten (tot 12 jaar)

Supplementen

Sweet corner 
(eerst betalen aan selfservice daarna afhalen aan de sweetcorner) 

Gezonde Vitamient jes

Zoete zondeWarme gerechten

 Enkel onder het motto “keep it simple” kunnen we de wacht-
tijden proberen te beperken. We kunnen ingrediënten dan ook 
niet toevoegen en/of wijzigen. Alvast dank voor uw begrip!



€2,60
€3,50
€2,60
€2,60
€2,60
€2,70
€2,70
€2,70
€3,10
€2,70
€2,70
€2,70
€2,70
€2,70

€2,90
€2,90
€4,00
€4,10
€3,30
€4,10
€4,10

Chaudfontaine niet-bruisend/bruisend
Surpise water
Coca cola regular/zero
Fanta orange
Sprite
Fuze Tea sparkling/peach-hibiscus/ green-kamille
Agrumes
Bitter lemon
Appletiser
Minute Maid Orange/Appel/Multivitamines
Appel kers
Fristi
Cécémel
Ice coffee

Stap 1. kies het aantal bollen/topping/ saus

Stap 2. Koop je ticket aan de selfservice kassa 
(vergeet je saus/topping niet door te geven)

Stap 3. haal je ijsje af aan de scheptoog, kies 
hier je smaak!

Klein
Groot (palmboombeker)

Koffie/Decafeïne
Espresso
Cappucino (gestoomde melk)
Latte Macchiato (koffie verkeerd)
Warme chocomelk
Thee natuur/citroen/melk/munt/kamille/green/
rozenbottel

€3,50
€6,00

€2,80
€2,80
€3,00
€3,20
€3,00
€2,80

Jupiler
Jupiler 0,0
Leffe blond/bruin
Tripel Karmeliet
Liefmans Fruitesse
La Chouffe
Duvel

Wit 
Rosé
Rood

Cava MVSA 20cl
Cava MVSA 75cl

€4,10/€5,80
€4,10/€5,80
€4,10/€5,80

€10,10
€26,60

Menukaart Tarzan & Jane
Frisdranken Bieren op f les Ijsjes

Slush puppy

Warme Dranken

Wijnen

Bubbels

Eten bestellen

Stap 1: Neem je nummer naast de ingang van de 
selfservice

Stap 2: Geef je eten door aan de kassa

Stap 3: Geef je nummer en kleur tafel door aan 
de kasse (kleur tafel: buiten, grijs, oranje, groen 
of rood) 

Stap 4: Zet je nummer duidelijk op tafel, we ko-
men je eten zo snel mogelijk brengen :)

Formules Verjaardagsfeest jes

5 5 5 5 5 55


