
Warme dranken 
Koffie 2.20 
 Vers gemalen 
Cappuccino 2.45 
Koffie verkeerd/cafe latte 2.45 
Latte machiatto 3.00 
Latte flavour 3.50 
 Keuze uit: karamel, vanille, chocolade of hazelnoot 

Dubbele espresso 3.50 
Speciale koffie 5.50     
 keuze uit: spanish, italian, french, irish  

 
Thee 2.50 
 Loose leaf van Senza tea&co 
 Smaken: earlgrey, forest happiness, green jasmine 
                 African rooibos, totally nuts, sencha sensation 
Verse muntthee met honing 3.00 
Verse gember – citroenthee 3.00 
 
Warme chocolade melk 2.50 
Warme chocolade met slagroom 2.85 

Frisdranken 
Cocacola 2.20 
Cocacola zero 2.20 
Fanta 2.20 
Cassis 2.20 
Sprite 2.20 
Rivella 2.35 
Chaudfontaine blauw 2.20 
Chaudfontaine rood 2.20 
Tonic 2.35 
Bitterlemon 2.35 
Fuzetea 2.50 
 Keuze uit: sparkling, green, mango of peach 

Ginger ale 2.35 
Malt bier 2.50 
Ranja 1.50 

verse sappen / smoothies 
verse jus d’orange 2.85 
smoothie Mad berries 4.00 
 framboos/aardbei/braam 

smoothie tropical twist 4.00 
 ananas/mango/papaya 
smoothie green machine 4.00 
 broccoli/selderij/banaan/ananas 
(alle smoothies zijn op basis van 100% natuurlijke appelsap) 
 



Zuivel 
Melk 2.00 
Karnemelk 2.00 
Fristi 2.00 
chocolademelk koud 2.00 

Borrelen 
bitterballen (8st.)  6.00 
gefrituurde uienringen (10st.) 4.50 
borrel plank 10.50 
 mini loempia, kaasfingers, butterfly/torpedomix, bitterbal 
 evt. met brood en smeersels + 
portie olijven 3.50 

Bieren en wijnen 
Heineken op fles  2.75 
Amstel Radler 2%  2.80 
Amstel Radler 0.0%  2.80 
Rose bier    3.00 
Corona     4.00 
Witbier    3.00 
Duvel   4.20 
Efes (tuks bier)  3.00 
Maallust diverse soorten vanaf 3.95 
 
 
Wijn rood  cabernet sauvignon 3.95  
Wit sauvignon blanc        3.95  
Wit pinot grigio   3.95 
Wit zoet   3.50  
Rose    3.95 
Scavi ray hugo    4.50 
 
 

Voorgerechten 
Pomodori soep (v) 4.35 
 Geserveerd met brood en smeersel 
 
Soep van de dag 4.35 
 Geserveerd met brood en smeersel 
 
Brood met aioli 3.95 
 
Brood deluxe 8.50 
aioli, tomaten tapenade, brie, hummus en groene olijven 
 
Carpaccio 8.50 
 Salade, truffelmayo, oude kaas snippers, tomaat, gedroogde tuinbonen, rode ui, 
 Kappertjes en balsamico dressing  



 
Olijven 4.50 
 
 

Pizza’s   
1. Margerita               €6.50  
Tomatensaus, kaas  
2. Salami    7.50  
Tomatensaus , kaas, salami  
3. Prosciutto    7.50  
Tomatensaus, kaas, ham  
4.Funghi    7.50  
Tomatensaus, kaas, champignons   
5. Peasana    9.50  
Tomatensaus, kaas, champignons, salami, ham spek en ui  
6. Hawai    8.00  
Tomatensaus, kaas, ham en ananas  
7 .4 stagioni     9.00  
Tomatensaus, kaas, champignons, salami, paprika olijven en kappertjes  
8. Carbonara    9.00  
Tomatensaus, kaas, salami, ham, spek en mozzarella  
9. pizza donner (kip) 9.00 
 Met knoflook whiskey of sambal saus geserveerd 
10. pizza Donner (kip) speciaal 10.00  
  Met knoflook, whiskey of sambal saus geserveerd 
11. brink speciaal 11.00 
 Tomatensaus, kaas, ui  
Oudekaas snippers, rucola en rauwe ham worden later koud op pizza geserveerd 
12. 4formaggi    9.00  
Tomatensaus, kaas, mozzarella, brie en gorgonzola  
13. Tonno    8.50  
Tomatensaus, kaas en tonijn rode ui 
14. Alla livornese   10.00  
Tomatensaus, kaas, zalm, tonijn, ansjovis en paprika  
15. Vegetariana   8.50  
Tomatensaus, kaas, olijven, champignons, ui, paprika, artesjok en verse tomaat  
16. Viona     9.00  
Tomatensaus, kaas, gorgonzola, ham, ui en paprika  
 
Pikant en knoflook kan naar smaak worden toegevoegd geef dit bij de bediening aan  

Staat uw keuze er niet bij zelf samenstellen is ook mogelijk  

 
 

Donner kebab (kip) 
Broodje donner 5.50 
 Sla, tomaat, ui saus naar keuze 
 
Broodje döner special 6.00 



 Sla tomaat ui en feta saus naar keuze 
 

Kapsalon 7.50 
 Patat döner kebab, gesmolten kaas en frisse salade en saus naar keuze 
 

Lahmacun (Huisgemaakt) 
 (let op: niet vegetarisch) 
Lahmacun Kaas 4.50 
 Sla tomaat komkommer ui kaas gesmolten 
Lahmacun vlees 6.50 
 döner kebab, sla, tomaat, komkommer, gesmolten kaas, ui & saus naar keuze 
Lahmacun speciaal 7.00 
 Döner kebab, rauwkost, feta & saus naar keuze 
 
Saus keuzen; knoflooksaus, cocktail saus, sambal 
 

Burgers 
 Op een heerlijke bol (witbrood)  
 
Brink burger (100% rund) 8.00 
 salade, knoflooksaus, rode ui, oude kaas, tomaat 
 
Burger Mersin 8.00 
 Gorgonzola, gegrilde groenten, hummus 
 
Burger greek 8.00 
 Salade, guacamole, rode ui tomaat en tzatziki  
 
Friet erbij? +2.00 
 
 

Nagerechten 
Souffle el chocolate 6.00 
 Chocolade lava taartje met bol vanille ijs en slagroom 
 
Baklava (huisgemaakt) 5.50 
 Zoete baklava gevuld met pistache en geserveerd met vanille ijs en slagroom 
 
Coupe Fruta 5.00 
 Vers fruit met ijs siroop en slagroom 
 
Wafel 5.00 
 Warme wafel met kersen, bol vanille ijs en slagroom 
 
Kind ijsje 2.50 
 Vanille ijs met slagroom en smarties 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


