
• KOFFIE •
Zwart

Espresso   € 2,5
Ristretto   € 2,5
Doppio    € 3
dubbele espresso

Koffie   € 2,8
gewone dzjat kaffie

Filterkoffie  € 3,5

MELK

Cortado    € 3
espresso + gestoomde melk

Cappuccino  € 3,2
Latte Macchiato   € 3,5
Flat White  € 3,7
dubbele espresso + gestoomde melk

Moccha    € 4,2
flat white met chocolade naar keuze
zwart / melk / wit / praliné

EXtra

havermelk, amandelmelk, 
kokosmelk, sojamelk  + € 0,50

siroop (caramel, hazelnoot, speculaas, 
praliné, vanille, chocolate cookie, sugar free)   

+ € 0,50

Speciallekes

Kaffie ‘oas Maa’  
koffie naar keuze + stuk chocolade

Kaffie ‘Marraine’  
koffie naar keuze + glaasje advocaat

Kaffie ‘Bõpa’  
koffie naar keuze + een drèpke Smeets

Prijs v/d koffie naar keuze + € 3

Straffe koffies

Hesselse kaffie  jenever  € 7
Italiaanse koffie  amaretto   € 7,5
Franse koffie  cognac  € 7,5
Ierse koffie  whiskey  € 7,5
Spaanse koffie   € 8
licor 43, cognac en gestoomde melk

50% Braziliaanse natural  
50% Centraal-Amerikaanse washed koffie 

(bourbon, caturra, catuaï)
= 100% specialty coffee

Koffie door

Openingsuren
di: 9 - 14 uur, woe: 9 - 18 uur, do: 11 - 18 uur, vrij & zat: 9 - 20 uur

Onze keuken sluit een half uur voor sluitingstijd

KoUD

Iced latte   € 3,5
Coffee tonic  € 4,5
shot espresso + tonic

Ginger coffee  € 4,5
shot espresso + ginger beer



• chocolade •
Warme chocolademelk € 3,5
zwart / melk / wit 

Pink Flamingo    € 4
ruby chocolade

• kids •
Babyccino  € 3
warme melk + honing

Kapoesjino  € 3
warme melk + Nutella

Sjokko   € 2,7
koude chocomelk

Toppings

slagroom  + € 0,50
marshmallows   + € 0,50

• thee •

Verse muntthee     € 4
Homemade Iced Tea  € 3,5
Red fruit passion  

Lady Earl Grey   € 3,5
gearomatiseerde zwarte thee met citrusschil, limoen, sinaasappel en korenbloemblaadjes

Lemon Fresh   € 3,5
milde sencha gecombineerd met frisse citrusschillen, mirte en kruidige gember

Ginger Lime   € 3,5
scherpe smaak van gember en fris citroengras

Kamille    € 3,5
intensieve, krachtig gele kleur en een bijzonder aromatische smaak

Oma’s Fruittuin   € 3,5
fruitig aroma van rode vruchten, appel en wilde aardbeibladeren

Mango & Friends   € 3,5
grote vlokken van exotische vruchten vormen de basis van deze mix

• latte specials •
Malteser latte   € 4,7
caramel, slagroom, maltesers

White Bueno latte € 4,7
witte chocolade, slagroom, white bueno

Oreo latte   € 4,7
chocolatie cookie, slagroom, oreo

Chai Latte  € 4
Dirty Chai  € 4,5
Chai latte + shot espresso



• wijn •

wit

Huiswijn - Goru El Blanco 
Streek: Spanje D.O. Jumilla (Murcia)
Druiven: Chardonnay - Moscatel
Lange en zachte smaak van steenvruchten, 
tropisch fruit, citrus en witte bloemen.

Glas: € 4,8 Fles: € 27

Sospechoso Blanco 
Streek: Spanje IGP Castilla (Barcelona)
Druiven: 60% Viura, 25% Verdejo, 15% Airén
Heldere strogele kleur, aroma van tropisch 
en gekonfijt fruit.

Glas: € 5,5 Fles: € 30

Lagar Da Costa 
Streek: Spanje D.O. Rías Baíxas (Galicië)
Druiven: 100% Albariño
Voor de fijnproevers! Frisse, intense en 
zalvende wijn met tonen van appel, peer en 
een vleugje munt. 3 maanden gerijpt “sur lie” 
en 2 maanden op fles.

Glas: € 6,5 Fles: € 35

• bUbbels •
Prosecco (glas)   € 6,5
Prosecco (fles)  € 32
Prosecco rosé (glas)  € 7,5
Prosecco rosé (fles) € 37,5

Ca’del Bosco (glas) € 13
Ca’del Bosco (37,5 cl) € 36
Veuve Clicquot (glas) € 14
Veuve Clicquot (fles) € 85

Wijnen geselecteerd door



• wijn •

Matsu El Picaro 
Streek: Spanje D.O. Toro (Zamora)
Druiven: 100% Tinta de Toro (Tempranillo) 
van 90 jaar oude wijnranken. 
Intens aroma van donkere vruchten 
zoals bramen en bosbessen. De minerale 
tonen geven deze frisse wijn voldoende 
complexiteit.

Glas: € 5,5 Fles: € 30

Matsu El Recio
Streek: Spanje D.O. Toro (Zamora)
Druiven: 100% Tinta de Toro (Tempranillo) 
van 100 jaar oude wijnranken. 
Intens aroma van donkere vruchten zoals 
bramen en bosbessen. De minerale tonen 
geven deze frisse wijn voldoende complexiteit. 
14 maanden gerijpt in eiken vaten.

Glas: € 7,5 Fles: € 42

Rood

Huiswijn - EGO Bodegas Goru 
Streek: Spanje D.O. Jumilla (Murcia)
Druiven: Monastrell – Syrah – Petit Verdot
Intens aroma van rijp rood fruit en een 
romige toets van vanille. 4 maanden gerijpt 
in eiken vaten.

Glas: € 4,8 Fles: € 27

RosÉ

Huiswijn - Goru Rosado 
Streek: Spanje D.O. Jumilla (Murcia)
Druiven: Garnacha
Intens aroma van wilde bessen, bramen en 
frambozen. Zachte, elegante smaak.

Glas: € 4,8 Fles: € 27

Gris Blanc
Streek: Frankrijk IGP Pays d’Oc 
Druiven 50% Grenache noir – 50% Grenache gris
Een frisse minerale rosé met een lichte 
sprankeling in de mond en een heerlijk aroma 
van rode bessen.

Glas: € 5,5 Fles: € 30

Sospechoso Rosado 
Streek:  Spanje IGP Castilla (Barcelona)
Druiven: Bobal – Tempranillo
Heldere rosékleur met koperachtige 
tint, aroma van gekonfijt fruit en droge 
bloemen, smaakvolle wijn met een goed 
geïntegreerde aciditeit en een aanhou-
dende afdronk.

Glas: € 5,5 Fles: € 30



• aperitief •

Crodino    € 5,5
Aperol Spritz  € 8,5
Campari Spritz  € 8,5
Campari tonic/orange € 8
Crodino tonic/ginger € 8
Hugo   € 7,5
Limoncello Spritz  € 7,5
Vermut Rojo Lustau € 6
Niepoort Senior Tawny Porto  € 6

• GIn & tonic •
Fryns ‘Gen’ Tonic  € 11
+ Fever Tree Indian Tonic

Korhaan   € 11
+ Fever Tree Mediterranean Tonic  

Bulldog    € 12
+ Fever Tree Indian Tonic 

Zoer Gin    € 13
+ Fever Tree Raspberry & Rhubarb 

Buffel ‘Pink Serve’ € 14
+ Fever Tree Pink Aromatic

Buffel ‘Italian Serve’ € 14
+ Fever Tree Mediterranean Tonic  

• cocktails •
Vinstermik Negroni € 11
Fryns premium, rode vermout, Campari

Negroni Spritz   € 11
rode vermout, Campari, prosecco

Moscow Mule  € 10,5
vodka, ginger beer, limoen, munt

Mojito   € 10,5
rum, limoen, munt

Cherry Sips   € 9,5
vodka, kers, limoen

Klatch.cocktail   € 9,5
espresso, Averna, vanille

• mocktails •
Cherry Cheeks   € 6,5
kers, limoen & bubbels

Fryns Spice Mule  € 7,5
Fryns Spice 0,0%, ginger beer, limoen, munt 

Mosquito   € 7,5
alcoholvrije mojito

Sin-Tonic  € 8
Seedlip Grove 42 & Fever Tree Indian Tonic 

• Digestief & borrels•

Extra Smeets  jenever € 3
Averna   € 7
Limoncello  € 7
Licor 43   € 7

Sambucca  € 8
Berta  amaretto   € 8
Hennesy   cognac  € 8
Omerta   rum  € 8



• frisdrank •
Acqua Panna   € 2,8
San Pellegrino  € 2,8
Cola / Cola Zero  € 2,8
Looza    € 2,8
sinaas / appel

Ritchie    € 3,5
orange / grapefruit / lemon

Fever Tree Tonic  € 3,5

Homemade Iced Tea € 3,5
red fruit passion   

Homemade Lemonade € 3,5
gember / vlierbloesem / kers / violet / 
passievrucht

• bier •
Cristal van ‘t vat   € 2,5
Liefmans Kriek  € 3
Vedett   € 3
Geuze Boon (25 cl) € 3,5
IPA Lagunitas  € 3,7
Duvel   € 4,2
Omer   € 4,2
Karmeliet  € 4,3
Chimay Blauw  € 4,5
Tripel Lefort   € 4,5
Lefort Donker  € 4,5
Kasteelbier Rouge € 4,5

Apero Duvel  € 9,5
Fles 75cl + aperoglaasjes

Force Majeure (alcoholvrij)  € 4,2
blond  / kriek / tripel hop

Bier van ‘t vat - vraag ernaar bij de ober

klatch /klatʃ/: 
an informal social gathering at which coffee or wine is served



• ONTBIJT•

Croissant met boter € 2,5
Croissant Nutella/confituur  € 3
Pistolet hesp/kaas € 3,5
Mini koffiekoekjes € 3,5
Klatch.ontbijtje  € 10,5
pistolet, hoevebrood, croissant, ham, kaas, 
Nutella, confituur, boter, smeerkaas & een 
warme of koude drank naar keuze
(+ roerei en ontbijtspek € 4,50)

Breakfast Bowl  € 9,5
yoghurt, granola & vers fruit

Pancake Mania  € 7,5
pannenkoekjes met Nutella of schenksiroop 
(+ vers fruit € 4)

• LUnch •

Soep van de dag   € 7,5

Bo’ke BBQ boulet € 12,5
hoevebrood met boulet, BBQ-saus, sla, 
rode ui, augurk en gefrituurde ui

Bo’ke geitenkaas/brie € 13,5
hoevebrood met geitenkaas of brie, Luikse 
siroop, sla, rode ui, walnoten,appel & een 
vleugje honing
(suppl. spek + € 2,5)  

Bo’ke carpaccio   € 14,5
hoevebrood met carpaccio, truffel-
mayonaise, parmezaanse kaas, rucola & 
pijnboompitten

Bo’ke van de maand 
zie suggestiekaart

• hartig hapje •
Gemarineerde olijven € 4
Lookbroodjes  € 6
Manchego   € 9
manchego met brood en olijfolie

Nachos warm  € 13
Mexicaanse tomatensaus met gehakt, 
maïs, cheddar, zure room en jalapeños

Apero pizza  € 12
(+ salami of ham € 2)

Klatch.tapas  € 21
Bordje met zuiderse vleeswaren, kazen, 
tapenade en brood

• zoete zonde •

Gebak van de dag
check onze gebaktoog

HOME 
MADE

tot 11 uur tot 14 uur

luxe-ontbijt op reservatie


