tel. 09/362.89.85
facebook/ColumbusEetcafe
www.eetcafecolumbus.be

Wo tem. Za vanaf 16:00u
Zo vanaf 15:00
Op Ma en Di rusten we even uit

Spijskaart
Doorlopend

Bordje kaas
Bordje salami
Bordje gemengd
Bordje tortilla met dipsausje
Bordje Italiaanse ham
Croque Monsieur uit ‘t vuistje
Croque Hawai uit ‘t vuistje
Croque Italien uit ‘t vuistje

Gerechten
VAN 18.00 TOT 22.00 uur
(op zondag tot 21.30 uur)

Croque Monsieur met groenten
Croque Hawai met groenten
Croque Speciale met groenten
(spaghettisaus)

Croque Madame met groenten
(2 spiegeleieren)

Croque Italien met groenten
(tomaat & kruiden)

Spaghetti bolognaise mini (-12 j.)
Spaghetti bolognaise medium (huisbereid)
Spaghetti bolognaise maxi (huisbereid)
Spaghetti veggie: pasta met ratatouille
Salade Niçoise (tonijn)*
Salade Kaas & Hesp*
Salade Geitenkaas met Spek*
Salade Gebakken Spek*
Salade Kip*
Turkse Salade (pita)*
Breydelboutje (ca. 250 gr.)* met ratatouille
(courgette, paprika, tomaten,...)

Chili Con Carne*

(gehakt,bonen,paprika,tomatensaus,…)

Verse Soep (winter)

gerechten met (*) worden geserveerd
met brood
extra brood of kaas

Voor de kleine honger

Belegd broodje Kaas
Belegd broodje Hesp
Belegd broodje Kaas & Hesp
Pitabroodje
Broodje Breydelham

Tea time
enkel op zondag van
15.00 - 18.00 uur

Pannenkoek suiker (2 st.)
Pannenkoek konfituur (2 st.)
Pannenkoek slagroom (2 st.)
Pannenkoek mikado (2 st.)

(ijs en warme chocoladesaus)

IJscou@pes en milkshakes
Cornetto
Kinderijs (2 bollen)
Coupe Vanille (3 bollen)
Coupe Bresilienne (3 bollen)
Dame Blanche (3 bollen)
Banana Split (3 bollen)
Coupe Advocaat (3 bollen)
Milkshake Vanille
Milkshake Banaan
Warm Appelgebak
Warm Appelgebak met ijs
Columbus: jouw bestemming
voor onthaasting en genieten...
Sinds 2005 'Straf' in huisbereide spaghetti en unieke bieren.
◊ Vanaf 8 personen, gelieve de keuze te beperken tot
3 gerechten en 1 rekening per tafel.
◊ Breng ons vooraf op de hoogte van eventuele allergiëen.
◊ Plannen voor een drink of een groepsetentje in Columbus ?
Graag een seintje vooraf.
◊ Blijf op de hoogte van onze aperitiefconcerten op zondag via 		
onze website of facebook !
◊ Interesse als student in weekendwerk? Vraag ernaar bij
'de patron'!
◊ WiFi code: vraag aan de bar
◊ Betalingen via cash, kaart of smartphone
(Bancontact/Payconiq app. -QR-code-)

