
Voorgerechten
Tomatensoep

Soep van de Dag

Stokbrood met kruidenboter
Extra groot +€1,-

Hoofdgerechten      
Vlees
Wienerschnitzel
Kogelbiefstuk
Kipschnitzel xxl
Cordon Bleu 

Met naar keuze champignon- peper of 

zigeunersaus, gebakken champignons, 

kruidenboter

Vis
Kabeljauw uit de oven
Kibbeling
Schotels
Satéschotel
Shoarmaschotel
Kapsalon
Bami/nasi schotel
Superhamburger

Pasta’s
Spaghetti Bolognese
Pasta van de dag

Eiergerechten
Uitsmijters
2 eieren                         €4,50   
3 eieren €5,50
Met naar keuze ham, kaas, 

spek en/of rosbief

Boerenomelet                €7,00

Twaalfuurtje                  

Kleintje soep, gebakken ei 

en kroket op brood, bolletje 

huzarensalade                  

Pistolet
wit of bruin

Ham en/of kaas             €2,50
Overig beleg                  €3,50

Met naar keuze:

Tonijnsalade

Eiersalade

Filet American 

Rosbief

Warme brie

Warm vlees

Tosti’s
Ham/kaas en Italian
Hawaii, brie of vlam       
Croque Madame

€3,50

€11,00

€7,50 €2,00
€3,00
€5,50

€7,00



Warm

Koffie

Thee

Cappuccino

Latte Macchiato

Warme chocomel

Koud

Frisdrank/vruchtensap
Coca-cola regular, light, zero

Ice Tea, Ice Tea Green 

Fanta, Sprite, Rivella

Tonic, Bitter Lemon

Appelsap, Jus d’Orange

Chocomel, Fristi

Chaudfontaine Blauw

Chaudfontaine Rood

Sport/Energy
Red Bull, Monster

AA-Drink

Div. Aquarius

Maaza Mango, Maaza Tropical

Alcoholhoudend

Fles Heineken/Jupiler

Radler

Palm

Grimbergen Dubbel

Liefmans 

Wijn per glas 

Port / sherry / vermouth

Bin. gedistilleerd 

Buit. gedistilleerd

€1,50

€1,50

€1,75

€3,00

€2,00

€1,70

Portie frites
Div. Snacks

Kroket, Frikandel, Kaassoufflé

div. Sauzen v.a. €0,50 

Pizza’s
Margaritha
Extra ingrediënt

Tonijn, ananas, salami, ham

Kipshoarma

€2,00
€1,50

€2,50

€1,75

€1,75

€2,75

€3,75

€3,00

€3,00

€3,00

€3,00

€3,50

€5,50
+€1,00

€8,00



ECHOS is een professionele 

welzijnsorganisatie voor 

militairen, veteranen en hun 

thuisfront die initiatieven 

ontplooit om het welzijn van hen 

te bevorderen, in binnen- en 

buitenland.

Van oudsher (sinds 1874) 

exploiteert de organisatie 

tehuizen in binnen- en 

buitenland die “een thuis ver 

van huis” scheppen ten 

behoeve van militairen en 

veteranen, de ECHOS-Homes

Iedereen die bij ons komt 

vergaderen, lunchen, dineren of 

gewoon even een bakkie doen, 

ondersteunt direct ons 

welzijnswerk voor militairen en 

veteranen.

U eet, drinkt of vergadert hier 

dus niet alleen, u helpt meteen 

mensen die dat goed kunnen 

gebruiken.

Namens hen, 

ontzettend bedankt!

O V E R  O N S


