
TIJDELIJKE MENUKAART – TEMPORARY MENU 
 

Open 
9u tot 16u00 

Keuken gesloten om 14u 
Dinsdag en woensdag gesloten 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

meer info op www.expo-kafie.be 
 

 
  



TIJDELIJKE MENUKAART 

Bent u allergisch, meld het ons! – Are you allergic, tell us! 
You can only pay cash or by phone. 

 
 
 
 
 
Onze ontbijtformules werken in 3 stappen – Our packages work in 3 steps 

1. U kiest een warme drank 
2. Elke formule bevat een vaste basis om lekker van te smullen. 
3. U maakt uw ontbijt persoonlijk door in stap 3 uw specifieke toevoeging te kiezen. 

 
Vanaf 6 personen wordt steeds met de LUXE ONTBIJT-formule gewerkt. Groups of 6 people or more 
are always served the LUXE BREAKFAST-package. 
 
1.  Kies uw warme drank – Choose your hot drink 
 
Kannetje koffie/Pot of coffee – Kannetje thee/Pot of tea – Latte macchiato - Cappuccino 
      
2. Uw pakket bevat steeds – Every package consists of 
 
Versgeperst sinaasappelsap, yoghurtje, confituren, choco en speculaaspasta, artisanaal brood en 
stokbrood, boter, hartig kwaliteitsbeleg met o.a. ham, brie, jonge kaas – fresh orange juice, yogurt, 
jam, hazelnut paste, artisan bread and baguet, butter, cold cuts like brie, cheese, ham.  
 
3. Maak het persoonlijk, door jouw toevoeging – Make it personal and add your favorite 
 
KEEP IT SIMPLE         16.50 euro 
U voegt enkel liefde toe - You only add love. 
 
TOMS ONTBIJT          21.00 euro 
Je kiest ervoor om een healthy granola bowl (met Griekse yoghurt, homemade granola en vers 
fruit) en een smoothie toe te voegen - You add a healthy granola bowl and small smoothie. 
  
ROBINS ONTBIJT         20.00 euro 
Je voegt een roerei van bio-eitjes en gebakken spek (of zalm +1 euro) toe- You add bio scrambled 
eggs with bacon (or salmon +1 euro). 
 
LUXE ONTBIJT         22.50 euro 
Je gaat helemaal los. Je voegt gerookte zalm, vers fruit, homemade granola  
en een klein roereitje toe - You just want it all. You add smoked salmon, fresh fruit, homemade 
granola and scrambled eggs. 
 
GEZOND ONTBIJT         21.50 euro 
Je kiest voor een extra gezonde smoothiebowl op basis van açaibessen, rode vruchten en banaan, 
afgewerkt met granola en toppings - You add a smoothiebowl made off açai, red fruit, banana, 
granola and toppings.       
 
LET’S TOAST          21.00 euro 
Je voegt een lekkere toast toe – You add a toast 
met Guacamole & gerookte zalm – Guacamole & salmon 
of met hummus & serranoham – Hummus and serrano ham 



TIJDELIJKE MENUKAART 

Bent u allergisch, meld het ons! – Are you allergic, tell us! 
You can only pay cash or by phone. 

OP ZON- EN FEESTDAGEN WORDT ENKEL MET BOVENSTAANDE FORMULES GEWERKT, 
ONDERSTAANDE WORDT DAN DUS NIET GESERVEERD 
 
ON SUNDAYS AND HOLIDAYS WE DON’T SERVE THE FOLLOWING 
 
 
Granola bowl           11.00 euro 
 

– met Griekse yoghurt, homemade granola, vers fruit en honing 
with Greek yogurt, homemade granola, fresh fruit and honey 

 
Toast            15.00 euro 

- met gerookte zalm en homemade guacamole 
with smoked salmon and homemade guacamole 
 

- met hummus en serranoham 
with hummus and serranoham 

 
- met gerookte zalm en roerei 

with smoked salmon and scrambled eggs 
 
Smoothie bowl         12.50 euro 
 

- met acai, rode vruchten, granola en toppings  
with acai, red fruit, granola and toppings 

 
 

 
 
 
 
 

BETALEN KAN ENKEL MOBIEL OF CASH 
YOU CAN ONLY PAY BY PHONE OR CASH 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Glaasje cava? + 4 euro 
Add cava? + 4 euro 



TIJDELIJKE MENUKAART 

Bent u allergisch, meld het ons! – Are you allergic, tell us! 
You can only pay cash or by phone. 

 
 
 
  van 11u30 / from 11h30 

tot 14u00 / till 14h00 
         
 
Q U I C H E  van de dag – of the day    (20min)    15.00 euro 
Geserveerd met een slaatje – Served with a salad 

 
V E R S E   S O E P   -   F R E S H   S O U P     8.00 euro 
Geserveerd met artisanaal brood – Served with artisan bread 
 
S A L A D E S   –   S A L A D S 
Geserveerd met artisanaal brood – Served with artisan bread 

 
Roquefort, appel, walnoten en gebakken spek    17.50 euro 
Roquefort cheese, apple, walnuts and bacon 
 
Lauwe geitenkaas, gebakken spek en rozijnen    18.00 euro 
Lukewarm goat cheese, bacon and raisins   
 

Gerookte zalm en verse guacamole      18.00 euro 
Smoked salmon with fresh guacamole 
   
Gerookte zalm en zoete Pink lady appel     17.00 euro 
Smoked salmon and sweet Pink lady apple   
 

Niçoise met rode ui en olijven       16.00 euro 
Niçoise with red onion and olives 
 
Gebakken kip, parmezaanse kaas en caesardressing   17.00 euro 
Chicken, parmesan cheese and caesar dressing  
 
Waldorfsalade met kip, walnoten, appel en rozijnen    17.00 euro 
Waldorf salad with chicken, walnuts, apple and raisins   
 
Gebakken kip en homemade guacamole     17.50 euro 
Chicken and homemade guacamole  
 
Griekse salade         16.00 euro 
Greek salad 
 



TIJDELIJKE MENUKAART 

Bent u allergisch, meld het ons! – Are you allergic, tell us! 
You can only pay cash or by phone. 

L U N C H T O A S T S 
Geserveerd met fris slaatje – Served with a fresh salad 
 
Lauwe camembert, appel, walnoten en Luikse siroop   15.00 euro 
Lukewarm camembert, apple, walnut and Liège syrup 
 
Lauwe brie, amandelen, rozijnen en honing     15.00 euro 
Lukewarm brie, almonds, raisins and honey  
 
Lauwe geitenkaas, spek en rozijnen      16.00 euro 
Lukewarm goat cheese, raisins and bacon 
 
Hummus met gegrilde courgette      14.50 euro 
Hummus and grilled zucchini 
  
Gerookte zalm, pesto en rode ui       15.00 euro 
Smoked salmon, pesto and red onion 
 
Gerookte zalm en vers roerei       15.50 euro 
Smoked salmon and fresh scrambled eggs  
 
Gerookte zalm en homemade guacamole     16.50 euro 
Smoked salmon and fresh guacamole 
 
Grijze garnalen en homemade guacamole     17.00 euro 
Grey shrimps and fresh guacamole 
 
Gebakken kip, rode pesto en parmezaanse kaas    15.50 euro 
Grilled chicken, red pesto and parmesan cheese 
 
Gebakken kip en huisgemaakte guacamole      16.50 euro 
Grilled chicken and homemade guacamole 
 
G E P O F T E  (ZOETE)  A A R D A P P E L   –   J A C K E D   (SWEET)  P O T A T O 
Gerserveerd met fris slaatje – Served with a fresh salad 
 
Spekjes en zure room        15.00 euro 
Bacon and sour cream 
 

Grijze garnalen en zure room       17.00 euro 
Grey shrimps and sour cream 
 

Gerookte zalm en zure room       16.00 euro 
Smoked salmon and sour cream   


