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                                                        --  EEEETTCCAAFFEE  KKOOKKKKIIEE  --                                        --  EEEETTCCAAFFEE  KKOOKKKKIIEE  --	

	

      LLUUNNCCHHKKAAAARRTT                   

              --  SSaallaaddeess  --           
             Salade Niçoise met tonijn       € 10,50 
--  KKookkkkiiee’’ss  1122  uuuurrttjjee  --     € 14,50      Salade gebakken champignons; spek en rauwkost  € 10,50 
Kopje soep, broodje ham, kaas en gebakken ei,        Salade gerookte zalm    € 10,50 
broodje rosbief en een broodje kroket           Extra stokbroodje    € 1,50 
 
--  BBeelleeggddee  bbrrooooddjjeess  kkoouudd  --          --  TToossttii’’ss  --    
Keuze uit: pistolet of waldkorn          Ham of kaas     € 3,75  
Ham of kaas      € 3,75      Ham en kaas     € 4,00 
Ham en kaas       € 4,00        Salami      € 4,00 
Salami        € 4,00      Hawaï; ham, kaas en ananas   € 4,50 
Fricandeau of rosbief      € 4,50      Italiana; ham, kaas, tomaat en ui   € 4,50 
Gezond; ham, kaas en rauwkost     € 6,50  
Tonijn met rauwkost en mayonaise    € 6,50       --  SSooeeppeenn  --  
Gerookte zalm (100gr)     € 8,50       Soep van de dag     € 4,75 
              
--  BBeelleeggddee  bbrrooooddjjeess  wwaarrmm  --          --  UUiittssmmiijjtteerrss  --     
Keuze uit: pistolet of waldkorn          
Warm vlees met satésaus     € 8,50       Ham of kaas     € 6,25 
Warm vlees speciaal; gebakken ei en satésaus  € 8,50            Ham en kaas     € 6,75  
Broodje kipcajun      € 8,50       Fricandeau of rosbief    € 6,75 
Boerenstokje; spek, ui, champignons          Salami en kaas     € 6,75  
en tomaat gegratineerd met kaas    € 8,50             ‘Kokkie’; spek, ui, champignons     
Shoarmareepjes gegratineerd met kaas en knoflooksaus € 8,50          en paprika gegratineerd met kaas   € 8,00 
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      LLUUNNCCHHKKAAAARRTT                   

              --  LLuuxxee  ffrriieetteenn  eenn  ppllaatteess  --        
             Boerenfriet; spek, ui, champignons en doperwten € 5,25 
--  OOmmeelleetttteenn  --            Shoarmareepjes, friet, rauwkost en knoflooksaus  € 9,00 
Ham of kaas       € 6,75      Broodje ‘Kokkie’; 2 gebakken tartaartjes met ui, 
Ham en kaas       € 7,25      paprika, champignons en friet    € 9,00  
‘Kokkie’; spek, ui, champignons                             
en paprika gegratineerd met kaas    € 8,50       --  DDiivveerrssee  ppllaatteess  --     
             Onderstaande plates met friet + € 2,00 
--  PPaannnneennkkooeekkeenn  --           Balgehakt met brood    € 5,25 
Naturel        € 5,50        2 vleeskrokketen met brood   € 5,50 
Ham of kaas       € 6,00      2 ‘Kwekkeboom’ kroketten met brood   
Ham en kaas       € 6,50      (goulash, saté of vegetarisch)   € 6,00 
Salami gegratineerd met kaas      € 6,75      Kipsaté met stokbrood    € 7,50 
Shoarmareepjes gegratineerd met kaas     € 9,75       Sjasliek met stokbrood    € 7,50 
‘Kokkie’; spek, ui, champignons          Varkenshaassaté met stokbrood   € 8,75 
en paprika gegratineerd met kaas    € 11,75      ‘Bombay’; stukjes varkenshaas, champignons,  
             satésaus en stokbrood    € 9,50  
--  BBuurrggeerrss  --             ‘Bonaparte’; stukjes varkenshaas, ui, spek,  
Cheeseburger met friet      € 6,50       champignons, knoflooksaus en stokbrood € 9,50 
Hawaïburger met friet      € 7,50            Karbonade met brood    € 9,95  
Hamburger speciaal; ui, champignons, gebakken ei en friet € 9,50       Schnitzel met brood     € 9,95 
XXL Kokkie hamburger met rauwkost, dille chips,          Biefstuk met brood    € 11,50  
tomaat en cheddarkaas     € 9,50             Extra gebakken ui en champignons  € 3,50   
Kipburger met rauwkost, komkommer en tomaat  € 9,50           
               Portie bami of nasi met ham, ei en garnituur € 9,75 
               Portie bami of nasi speciaal met 3 stokjes kipsaté € 14,75 
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WIST U DAT EETCAFÉ KOKKIE DE PERFECTE 
LOCATIE IS VOOR FEESTEN, PARTIJEN OF  
BIJEENKOMSTEN? INFORMEER VRIJBLIJVEND  
NAAR DE MOGELIJKHEDEN     - WARME VOORGERECHTEN - 
    
           Gegratineerde geitenkaas op honing 
            -toast met appel en noten € 10,50 
 
           ‘Dierens hoedje’ gevuld champignons 
- OM MEE TE BEGINNEN -      met stokbrood    € 10,50 
 
Om uw avond te beginnen kunt u kiezen  
voor een vers afgebakken broodje met  
een huisgemaakt kruidenboter & olijven  - SOEPEN - 
  
         € 6,50   Tomatensoep    € 4,75 
 
                                               Mosterdsoep met gerookte  
- KOUDE VOORGERECHTEN -     zalmsnippers    € 4,75 
 
Rundercarpaccio met pesto      Uiensoep met een  
en Parmezaanse kaas    € 10,50 kaasbroodje   € 5,25 
 
Garnalencocktail       Erwtensoep 500ml (seizoen) € 8,50 
met cocktailsaus     € 10,50 
 
Verse salade met gerookte zalm   
en een crème fraîche dressing  € 10,50 
 
Verse salade niçoise met tonijn  
en pijnboompitten     € 10,50 
 
Verse salade met gerookte kipfilet  
en een honingmosterd dressings  € 10,50 
 
 
 
  

 



  
 
 
 
 
EETCAFÉ KOKKIE SERVEERT AL HAAR 
HOOFDGERECHTEN MET VERSE WARME GROENTE,  
EEN RAUWKOSTSALADE, HEERLIJKE FRIETJES  
EN GEBAKKEN AARDAPPELTJES.     - KOKKIE’S SPECIALITEITEN - 
    
           ‘‘SScchhnniittzzeell  KKookkkkiiee’’  
            met spek, ui, champignons en paprika  
            gegratineerd met kaas   € 18,50 
            
- VLEESGERECHTEN -        
           Kippenlevers ‘Picasso’  € 14,50 
Boerenkarbonade (400gr.)   € 18,50 
 
Varkenshaasje (200gr.) keuze uit    
peper- of champignonroomsaus  € 18,50 - KIPGERECHTEN -   
      
Cordon bleu met ham en kaas  € 18,50 
            Halve haan van de grill € 12,50 
Trio van vlees: kalfsoester,       
biefstuk en kipfilet    € 19,50   
           Kipschnitzel    € 15,50 
Ossenhaaspuntjes met ui, champignon    
paprika en stroganoffsaus   € 19,50 
    
‘Bombay’ stukjes varkenshaas met 
champignon, taugé en satésaus  € 16,50 
 
‘Bonaparte’ stukjes varkenshaas met ui,  
spek, champignons en knoflooksaus € 16,50 
 
Spareribs (600gr.) geserveerd met   
diverse sauzen     € 17,50 
 
Kogelbiefstuk (200gr.) geserveerd   
met kruidenboter     € 18,50 
 
 
 
  

 



  
 
 
 
 
EETCAFÉ KOKKIE SERVEERT AL HAAR 
HOOFDGERECHTEN MET VERSE WARME GROENTE,  
EEN RAUWKOSTSALADE, HEERLIJKE FRIETJES  
EN GEBAKKEN AARDAPPELTJES.     - KOKKIE’S KINDERMENU’S – tot 12 jaar 
    
           Kinderpannenkoek    € 4,00 
    
            - Onderstaande menu’s worden geserveerd 
           met frietjes en appelmoes -  
  - VISGERECHTEN -        
            ‘Donald Duck’ met een frikandel € 5,50 
  
  Vis van de dag    € 18,50  ‘Mickey Mouse’ met een kroket  € 5,50 
 
  Sliptongetjes (3 stuks)     ‘Pinoccio’ met een knakworst  € 5,50 
  in roomboter gebakken   € 20,50   
             ‘Captain Hook’ met vissticks  € 5,50 

 
            ‘Joepie’ met een kipspiesje  € 5,50 
  - VEGETARISCHE GERECHTEN -        
  
   
  Vegetarische pasta    € 12,50 - BIJGERECHTEN -   
 
            Friet of gebakken aardappels  € 2,50 
  ‘Frites onder een dakje’  
   met gewokte groenten, gegratineerd   Gebakken champignons    € 3,25 
  met kaas      € 12,50 
            Verse warme groente    € 3,25 
 
            Verse gemengde salade    € 3,25 
 
             Schaaltje appelmoes    € 3,00 
 
           Diverse sauzen  klein vanaf € 0,50 
               groot vanaf € 2,00 
 
 
 
  

 



  
 
 
 
 
 
 
      ‘’ A BALANCED DIET IS   

       A COOKIE IN EACH HAND’’   - SPECIAL COFFEES – 
    
           ‘Irish coffee’ met Ierse whiskey € 7,50 
    
             ‘French coffee’ met Grand Manier € 7,50 
            
             ‘Calipso coffee’ met Tia Maria € 7,50 
 
Dame blanche      € 6,50   ‘Dom coffee’ met Dom Benedictine  € 7,50 
             
Banaan Royaal     € 6,75 ‘Mexican coffee’ met Tequila   
          en Kahlua     € 7,50 
Sorbet rum rozijnen    € 6,50  
            ‘Spanish coffee’ met Bailey’s  € 7,50 
Crème Brûlee     € 6,25 
      
‘Tiramisu Traditionale’ lange vingers, 
mascarpone, koffie en Marsalawijn € 7,25  - WARME DRANKEN -     
  
Verse aardbeien met slagroom    Koffie of thee    € 2,50 
(seizoen)     € 6,75         
          Espresso      € 2,50 
Kinderijsje     € 4,25 
          Cappuccino     € 2,75 
 
           Koffie verkeerd     € 3,00 
 
          Verse muntthee     € 2,50 
 
          Warme chocolademelk    € 3,00 
           Met slagroom       + € 0,75 
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--  BBIIEERREENN  --          
Heineken                  vanaf  € 2,80 
 Diverse seizoenbieren van de tap          vanaf  € 4,00 
 Diverse seizoenbieren op fles         vanaf  € 4,00	

          Alcoholvrij bier                € 4,00 

 
 

Koffie, thee  € 2,50 Espresso  € 2,50   
Cappuccino  € 2,75 Koffie verkeerd € 3,00   
Verse muntthee  € 2,50          Glas     Fles 
Warme chocolademelk € 3,00 Slagroom  € 0,75   Wit; Pasqua Chardonnay € 4,25   € 25,00  
           Bernkastel Mosel  € 4,25  € 25,00 

                  Rosé; Pasqua Rosato  € 4,25   € 25,00  

--  SSPPEECCIIAALL  CCOOFFFFEEEESS  --              Rood; Pasqua Sangiovese  € 4,25   € 25,00  
Irish coffee (Jameson Whisky)   € 7,50    
French coffee (Grand Manier)   € 7,50      
Spanish coffee (Tia Maria)   € 7,50    --  SSTTEERRKKEE  DDRRAANNKKEENN  -- 
DOM coffee (DOM Benedictine)    € 7,50    Port ruby, white    € 4,25 
Mexican coffee (Tequila & Kahlua)    € 7,50   Sherry medium, dry    € 4,25 
          Martini Bianco, Rosso   € 4,25 
--  FFRRIISSDDRRAANNKKEENN  --                   
Cola (Zero), Sprite, Fanta, Casis, Bitter lemon, Tonic € 2,75    Jenever jong, citroen, bessen                            vanaf € 2,75 
Rivella, Ginger ale, Cristal clear   € 2,75   Jaegermeister, Beerenburger, Vieux  € 2,75 
Ice tea     € 2,75    Apfelcorn    € 3,00 
Appelsap     € 2,75      
Verse jus d’orange    € 4,00     Gin, Wodka, Campari        € 4,75 
          Bacardi Superior, Black          vanaf € 4,75 

--  WWAATTEERR  --                    Diverse soorten whisky          vanaf € 4,75  

Chaudfontaine blauw, rood 0,20 liter  € 2,75    
Chaudfontaine blauw, rood 0,75 liter  € 5,75   Joseph Guy    € 6,00  
          Remy Martin V.S.O.P.   € 6,00 
--  ZZUUIIVVEELL  --                     

Melk, karnemelk     € 2,50   Overig binnenlands gedestilleerd & likeuren vanaf € 4,50  
Chocomelk, Fristi    € 3,00    Overig buitenlands gedestilleerd & likeuren  vanaf  € 4,75 
Milkshake aardbei, banaan, vanille, chocolade  € 3,50     
 


