Feestformules

MICRORAPTOR

€11

Inkom - 2 drankjes – chips of ijsje
of snoep

VELOCIRAPTOR

€12

Inkom – 2 drankjes – 2 pannenkoeken

TYRANNOSAURUS

€13

Inkom – 2 drankjes – themataart naar
keuze

TRICERATOPS

€14

Inkom – 2 drankjes – 2 pannenkoeken
ijsje of chips

BRONTOSAURUS

€15

Inkom – 2 drankjes – chips of ijsje –
frikandel met frietjes of pizza party

** Formules enkel geldig vanaf 6 kindjes
Geef een extra dimensie aan het feestje van je kapoen door
onderstaande mogelijkheden toe te voegen aan een feestje naar
keuze:
-

Glittertattoo: €2/kind
Kinderchampagne: €1,5/kind

Eigen taart of cupcakes: €2/kind of volwassene extra op gekozen formule

Openingsuren
Schooljaar:
Woensdag 13.30 – 18.00u
Zaterdag 11.30u – 18.00u
Zondag 11.30 – 18.00u
Schoolvakanties en feestdagen:
Zie onze facebookpagina
MAANDAG = altijd SLUITINGSDAG

Inkom
<2j: Gratis
2j tot 12j: €7
Onze keuken sluit om 17.30u in Dinodorp.
Wenst u later te dineren? Vraag dan gerust aan de bar of
er nog een plekje is in CARL’S. De kindjes kunnen dan
naar hartenlust blijven spelen.

Wij helpen u aan de bar graag verder met
uw bestelling!
Free WiFi: Cofftails-Klant

Frisdranken
Coca-cola

€2.80

Coca-cola Zero

€2.80

Sprite

€2.90

Fuze Tea

€2.80

Jarritos Mango

€3.50

Jarritos Ananas

€3.50

Jarritos Guava

€3.50

Spa citroen

€2.90

Spa sinaas

€2.90

Waters
Spa niet-bruisend 25Cl €2.40
Spa bruisend 25Cl

€2.40

Bru plat 1L

€9.50

Bru bruis 1L

€9.50

Niet-Bruisende dranken

Jusré Heaven Loved
(Sinaasappel-Mango)

€4.00

Jusré Ruby Rise
(Aardbei – sinaasappel – ananas )

€4.00

Jusré Lost Paradise
(Ananas – Gember – Appel)

€4.00

Jusré Gembershot

€2.50

Jusré sinaasappelsap

€2.80

Minute Maid Appelsap

€2.60

Minute Maid Multivitamines

€2.60

Fristi

€2.80

Cécémel

€2.80

Capri- Sun

€3.00

Twister

€2.60

Bieren
Primus Haacht

€2.80

Super 8 Export

€3.00

Super 8 Flandrien

€4.40

Super 8 IPA

€4.60

Sterrebier (Aalter)

€3.70

Kriek Mort Subite

€3.50

Kasteel Rouge

€4.70

Troubadour Magma

€4.50

Troubadour Obscura

€4.70

Tripel Karmeliet

€4.50

Omer

€4.50

Cornet

€4.50

Cornet Smoked

€4.60

Duvel

€4.70

Orval

€5.20

Westmalle Dubbel

€4.50

Rochefort 10

€5.50

Carlsberg 0.0%

€2.80

Warme dranken
Koffie

€2.70

Espresso

€2.70

Deca koffie

€2.70

Cappuccino melk/slagroom

€3.50

Latte Macchiato

€3.50

Special Latté
€4.80
(Hazelnoot/Chai/Pumpkin spice/Witte chocolade,Caramel)
Thee (bio)
€3.00
(Earl Grey/ Munt-Framboos/Limoen-Gember/Chai-Green)
Thee ‘English breakfast’

€2.70

Huisgemaakte warme chocolademelk
Callebaut

€3.80

Verwenkoffie/thee (volgens aanbod)

€9.00

Mocktails
Kardi – B – Cooler (Kardemom- blauwe bes)

€6.00

Kinky Pinky (Rode vruchten – ginger ale)

€6.00

Virgin Mojito (munt – limoen- sprite)

€6.00

Wijnen
Huiswijn Wit – Chardonnay

€5/glas

Huiswijn Rood – Merlot

€5/glas

Huiswijn Rosé

€5/glas

Cava Brut/Brut Rosé

€7/glas
€30/fles

Champagne Marquis De
Villon Bru Grand Cru

€65/fles

Sangria wit/rood

€8.50

Sterke Dranken
Gordon’s dry gin
+ Fever Tree Original

€10.00

Tanqueray dry gin
+ Fever Tree Original

€11.00

Tanqueray N°Ten
+ Fever Tree Original

€12.00

Hendrick’s
+ Fever Tree Mediterranean

€12.00

Classic Cocktails
Passion Punch – Passoa – rode vodka – cranberry

€9.50

Caipirinha
Cachaca - limoen

€11.00

Negroni
Gin – Campari – Carpano Antigua

€10.00

Boulevardier
Rye – Campari – Carpano Antigua/ Punt E Mes

€11.00

Manhattan
€12.00
Sazerac Rye - Carpano Antigua/ Punt E Mes – Angostura
bitters
Moscow Mule
Vodka – Limoen - Gingerbeer

€10.00

Amaretto Sour
Amaretto – Citroen – Eiwit

€9.50

Pisco Sour
Pisco Barsol – Limoen – eiwit

€10.00

New York Sour
Bourbon – Citroen – Rode wijn - eiwit

€10.00

Old Fashioned
€14.00
Buffalo Trace Bourbon – Demerara siroop – Angostura bitters

Margharita
Tequila Espolon Reposado – limoen – agave

€11.00

Zoethouders
Milkshakes (vanilla/banana/aardbei/chocolade)

€6.50

Kinderijsjes
€3.50
(Bumba, K3 Squeeze, Cornetto, Spider-Man, Ben & Jerry’s,…)
Taart van de dag

€5.00

Pannenkoeken
Kinderpannenkoek 1 stuk met bruine suiker

€2.50

Kinderpannenkoek 1 stuk met Nutella

€3.50

Pannenkoek suiker (wit/lichtbruin/donkerbruin)

€5.00

Pannenkoek suiker + boter

€5.50

Pannenkoek + slagroom

€5.50

Pannenkoek confituur

€5.50

Pannenkoek Nutella

€5.50

Pannenkoek ijs (1 bol/2bollen)

€5.50/6.50

Pannenkoek met warme chocolade

€5.50

Pannenkoek Mikado (ijs, boter, warme chocolade)

€7.00

Pannenkoek verse aardbeien (seizoen)

€7.50

Extra slagroom

€1.00

Hartige hapjes
Kipsaté’s Teriyaki met Thaïse kokos-pindasaus
en koriander & sesamzaadjes

€9.50

Kaasballetjes

€8.00

Garnaalkroketjes
(Als HOOFDGERECHT + slaatje – frietjes)

€12.00
€18.00

Loaded nachos met Mexicaans tacovlees

€14.00

Loaded sweet potato fries met pulled pork,
BBQ saus en Ranch**

€12.00

Look-Truffel frietjes met Californische
Ranch** saus en Parmezaanse kaas

€12.00

Beer battered onion rings met BBQ saus

€8.00

Chicken quesadilla met verse salsa,
guacamole, zure room

€9.00

Pizza – gekarameliseerde ui, peer,
rocquefort kaas, rucola en balsamico crème

€18.00

Pizza – dubbele salami

€17.00

Pizza – Margharita , verse mozzarrella,
basilicum

€15.00

Pizza – BBQ kip, rode ui,koriander, BBQ & Ranch saus

€18.00

Pizza – Serrano, geroosterde rode paprika en walnootpesto,
gekarameliseerde ui, rucola en balsamico crème
€17.00

**RANCH is een typisch Amerikaanse saus op basis van look,
zure room en mayonnaise

Hartige hapjes
Croque uit het vuistje (1st)

€4.00

Crocque uit het vuistje (2st)

€7.00

Crocque (2st.) met slaatje

€10.00

Portie frietjes met saus*

€3.50

Portie borrelmaatjes (warm)

€7.00

Veggie borrelmaatjes (warm)

€7.00

Taquitos + salsa, zure room & guacamole

€8.00

Kiploempia’s

€8.00

Crispy Mac’n Cheese bites

€9.00

Torpedo Scampi’s

€9.00

Charcuterieplank (serrano, lomo,…)
en kaasblokjes

€15.00

Tapas bord (droge worst, warme hapjes,…)

€24.00

*Saus naar keuze: ketchup of mayonnaise
2de saus: + €0.50

Kleine Dinohapjes
Zakje chips

€2.50

Zakje snoep

€2.50

Warme maaltijden
Spaghetti Bolognese met Grana Padano kaas
(portie Emmental + €1.50)

€ 15.00

Stoofvlees 1ste keus West Vlaams rood rund
van ‘De Vleeshouwerij’ met frietjes + saus

€ 21.00

Vol-au-vent met frietjes + saus

€ 19.00

Chicken fajitas met tortillas, verse guacamole,
salsa en zure room

€19.00

Vegetarische burger + frietjes & saus

€19.00

Kinderen
Kinderspaghetti met emmental kaas

€9.00

Stoofvlees met frietjes (+ ketchup of mayonnaise)

€11.00

Vol-au-vent met frietjes (+ ketchup of mayonnaise)

€10.00

Pizza Margharita

€9.00

Quesadilla met kaas en frietjes
+ ketchup of mayonnaise

€6.00

Frikandel met frietjes (1st) en appelmoes

€6.50

Frikandel met frietjes (2st) en appelmoes

€8.00

Gepaneerde kippenstukjes (‘Chicken nuggets’)
+ frietjes & ketchup of mayonnaise

€8.00

Supplement appelmoes

€1.00

Brunch Menu
(1 zondag per maand van 10-12.30u)
RESERVATIE VERPLICHT
Classic

€12.00

- Koffie of thee of sapje Jusré
- 1 Croissant, 2 tafelbroodjes
- Ham en kaas
- Huisgemaakte chocopasta en confituur
- Eitje (spiegelei/roerei)
Healthy

€18.00

- Koffie of thee of sapje Jusré
- Gembershot
- Granola met yoghurt en vers fruit
- 2 Eitjes (spiegelei/roerei)
- 2 bruine broodjes
- Verse confituur
- 3 mini healthy pancakes
Royal American Breakfast

€30.00

- Koffie of thee (supplement alcoholisch + €3.00)
- Sapje Jusré of Mimosa (cava + sap)
(supplement bottomless Mimosa’s +€15.00)
- Fluffy American mini pancakes met ahornsiroop
- Bacon Cheddar scones met honing-tijm boter
- Eitje (spiegeleitje/roerei)
- 1 croissant, 1 tafelbroodje
- Huisgemaakte chocopasta & confituur
- ‘Maple breakfast sausage’ (2)
- Cinnamon roll
- Yoghurt met vers fruit

Brunch EXTRA’S / SIDES
- Griekse yoghurt met vers fruit €4.50
- Griekse yoghurt met vers fruit en granola €5.50
- Ovengebakken spek €2.00
- Fluffy American Pancakes (4) met 1 topping
(speculoos/ahornsiroop/chocolade) €4.50
- Healthy mini pancakes (3) €4.50
- Bacon-cheddar scones (2) met honing-tijm boter
€4.00
- Maple breakfast sausages (2mini’s) €3.50
- Cinnamon roll €3.50
- Eitje €2.00 (spiegelei of roerei)
- Croissant €1.50
- Tafelbroodjes (3) €2.00
- Sneetje kaas en hesp €2.00

Spelregels kapoentjes
Schoentjes UIT om te spelen (liefst kousjes aan)

GEEN eigen eten en drank toegestaan
GEEN eten, snoepjes, ijsjes, drankjes in de
speeltoestellen
Verboden binnen te roken
Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen en diefstal
(zowel binnen als op de parking) maar wij kunnen jullie altijd
helpen met onze EHBO kit 😉
Vraag ernaar bij de bar.
Aarzel niet om te vragen naar de allergenen, wij helpen jullie
graag verder.
Gelieve erop toe te zien dat de ballen in het ballenbad blijven
(dit voor hygiënische redenen).
TEL (Tineke) 0498/657059
Tel (Dan) 0498/591564
info@cofftailsandcream.be
www.cofftailsandcream.be
Urselseweg 55
9910 Knesselare
BE0778.595.046

Wij verzorgen in CARL’S & Dinodorp graag ook al
uw feestjes met familie, vrienden,… (communie,
babyborrels, bedrijfsfeestjes,…)

Vraag gerust naar de mogelijkheden, wij bespreken
graag alles persoonlijk zodat we een formule op
maat kunnen maken.

Liever een feestje thuis met catering door ons, of
onze foodtruck huren?
Stuur een e-mailtje of vraag naar Tineke bij de bar!

