


Aubergine salade      €6.50
Gefrituurde aubergine, ui, paprika & tomatensaus.

Tzatziki      €6.50
Griekse yoghurt met komkommer, knoflook & vers brood.

Gepaneerde garnalen      €6.95
Geserveerd met chilisaus.

Fetakaas loempia’s      €6.95
Geserveerd met chilisaus.

Brood met dips      €8.50
Vers afgebakken brood met 3 soorten dips.

Groente loempia’s               €8.50

Gevulde champignons      €8.50 
Champignons uit de oven gevuld met 3 soorten kaas.

Griekse salade                                          €8.50
Komkommer, tomaat, peterselie, ui & fetakaas.

Groenten pannenkoek      €8.50
Geserveerd met tzatziki saus. 

Garnalen uit de oven      €9.50 
Garnalen uit de oven in romige saus.

Bruschetta Classica                         €9.50
Avocado, cherrytomaten, pesto. 

Burrata                                                                                        €11.50 
Gemengde sla, pesto , tomaat & geroosterd brood.

Rundercarpaccio      €12.50
Pesto, Parmezaanse kaas en zongedroogde tomaten.

Zalmcarpaccio      €13.95
Geserveerd met ansjovissaus, kappertjes en rode ui.  

Oesterzwamcarpaccio      €13.95
Geserveerd met gemengde sla, cherry tomaten en parmezan 

Champignonsoep                € 6.50

Tomatensoep                  € 6.50

Soup a la grec           € 6.50
Romige kippensoep

Voorgerechten 

Soepen



Bijgerechten

Kipsaté        €15.50
Spies van kipfilet geserveerd met satésaus & friet.

Millennium kip        €17.50
Stukjes kip gemarineerd in roomsaus met champignons & paprika.

Sac Kavurma        €18.50
Fijngesneden lamsvlees bereid met Turkse peper, uien & tomaat. 

Spareribs  (zoet of pittig)       €18.50
Geserveerd met friet & cocktailsaus.

Hete kip     €19.50 
Stukjes kip gemarineerd in chili-soja saus, geserveerd met salade & friet.

Zalm     €19.50
Geserveerd met aardappelen, seizoensgroenten & mosterd- dillesaus.

Dorade filet     €23.50 
Geserveerd met gepocheerde wortels  in citroenschil & aardappelen. 

Lamskoteletten (3 stuks)                    €24.50
Geserveerd met groenten &  aardappelen.

Ossenhaaspuntjes             €26.50
Malse ossenhaaspuntjes in teriyaki saus, geserveerd met seizoensgroenten.

Rib-eye (±250 gram)                                       €26.50
Geserveerd met friet, gebakken champignons & pepersaus. 

Tournedos (medium)                    €28.50
Geserveerd met aardappelen, gebakken paddenstoelen & pepersaus.

Jumbo gamba’s     €32.50
Geserveerd met risotto, gebakken in knoflook, dille & chilipeper. 

Millennium mix      €34.50
Lamskotelet, kipspies, ossenhaas & spareribs. 
Geserveerd met friet, cocktailsaus & mayonaise.

Zeetong (± 500 gram)       €36.50
Gebakken zeetong met verse groenten & remouladesaus.

Kalfs tomahawk (± 450 gram)     €39.50
Geserveerd met gebakken champignons, spinazie & pepersaus. 

 

Hoofdgerechten

Gebakken aardappelen      €3.50
Rijst      €3.50
Friet      €3.50
Groenten      €3.50
Salade      €3.50



Brood met dips      €8.50
Vers afgebakken brood met 3 soorten dips.

Kaasplateau      €12.50
Old Amsterdam , bokkesprong geitenkaas, Blue Stilton & druiven.

Nacho’s      €12.90
Jalapeño’s, salsa, geraspte guacamole. 

Mix bites (2 personen)                  €14.50
Kaasstengels, gepaneerde garnalen, loempia’s, crispy chicken & cheese nuggets. 
Geserveerd met chilisaus en cocktailsaus. 

Bites

Maaltijdsalades
(Bestaat uit gemengde sla, komkommer, tomaten & avocado.)

Geitenkaas           €13.50
Salade met geitenkaas en honing-mosterd dressing.

Kipreepjes     €14.50
Salade met gebakken stukjes kip en huisgemaakte dressing.

Zalm                €16.50
Salade met gerookte zalm en huisgemaakte dressing.

Ossenhaasreepjes     €16.50
Salade met ossenhaasreepjes gebakken in teriyaki-saus. 

Poké Bowls 
(Bestaat uit rijst, avocado, komkommer, wortel, bosui, sla & sojasaus.)

Geitenkaas     €14.50

Kipreepjes     €14.50

Gerookte zalm     €16.50

Ossenhaasreepjes                €16.50



Pasta’ s 
Penne kip      €14.50
Penne met kip, Parmezaanse kaas & pesto.

Penne Carbonara      €14.50
Penne met spek, Parmezaanse kaas & Carbonara saus.

Penne zalm      €18.50
Penne met zalm & roomsaus.

Ravioli boschampignon truffel      €19.50
Ravioli met ricotta, champignons & mozzarella.

Hamburgers
(Alle burgers worden geserveerd met frietjes & mayonaise.)

Millennium Kipburger                    €13.50
Huisgemaakte kipburger, met cheddar, tomaat, augurk & sla.

Falafel burger                      €13.50 
Met tzatziki saus, sla, tomaat, jalapeno & rode ui. 

Hamburger (100% rundvlees)     €13.50
Huisgemaakte Hamburger,  met cheddar, tomaat,  augurk & sla.

Oesterzwam burger Royale                      €16.50 
Geserveerd met gorgonzola & vijgenchutney. 

Kipnuggets      €8.50
Met frietjes en een bolletje ijs als dessert.

Kroket      €8.50
Met frietjes en een bolletje ijs als dessert.

Kindermenu’ s 



Pizza’ s  
Margherita € 9.00
Tomatensaus & kaas.

Funghi € 10.00
Tomatensaus, kaas & champignons

Hawaï € 10.00
Tomatensaus, kaas, ham & ananas.

Tonno € 10.00
Tomatensaus, kaas, ui & tonijn.

Mozzarella € 10.50
Tomatensaus, kaas, verse tomaten, mozzarella & pesto.

Rucola € 10.50
Tomatensaus, mozzarella, cherrytomaten, rucola & pesto.

Salami € 10.50
Tomatensaus, kaas & salami.

Napoli € 11.00
Tomatensaus, kaas, kappertjes & ansjovis.

Pollo € 11.00
Tomatensaus, kaas, kip, champignons & Parmezaanse kaas.

Dubbel pepperoni € 12.00
Tomatensaus, kaas & extra pepperoni.

Vegetarisch € 12.00
Tomatensaus, kaas, paprika, champignon, ui, artisjokken, olijven, broccoli & mais.

Shoarma € 12.50
Tomatensaus, kaas & shoarma.

Quattro stagioni € 12.50
Tomatensaus, kaas, ham, salami, champignons & paprika.

Quatro fromaggi € 12.50
Tomatensaus en vier verschillende soorten kazen.

BBQ Chicken € 12.50
Tomatensaus, kaas, paprika, mais & BBQ saus.

Americana € 12.50
Tomatensaus, kaas, ham, peperoni & rundergehakt.

Frutti di mare € 13.50
Tomatensaus, kaas, zeevruchten, rode ui, Parmezaanse kaas & chilipepers.

Millennium € 13.50
Tomatensaus, kaas, ham, choriz0, paprika, champignon, ui, olijven & ei.



Desserts
Chocolade muffin                       €3.95

Blueberry muffin                    €3.95

Appelgebak met slagroom      €4.50

Cheesecake                 €6.50

Tiramisu (huisgemaakt)               €6.95

Red velvet cake (huisgemaakt)          €6.95

Baklavas met ijs      €7.50

Coupe 3 bollen ijs en slagroom      €7.50

Sticky toffee met ijs en slagroom      €9.50 
(huisgemaakt & warm)

Kaasplankje         €12.50

Irish Coffee      €8.50
Een warme drank van koffie met Whiskey & slagroom.

Italian Coffee     €8.50
Een warme drank van koffie met Amaretto & slagroom.

French Coffee     €8.50
Een warme drank van koffie met Grand Marnier & slagroom.

Spanish Coffee     €8.50
Een warme drank van koffie met Likeur 43 & slagroom.

Bailey’s Coffee     €8.50
Een warme drank van koffie met Baileys & slagroom.

 

Speciale Koffie’ s



Dranken
Koude dranken
Frisdranken (0,25l)        €3.10
Coca-Cola (regular/zero), Fanta, Sprite, 
Spa (blauw/rood), Appelsap, Rivella,
Fuzetea (green/peach/lemon), Bitter lemon, 
Tonic, Ginger ale, Chocomel, Fristi, Melk, 
Tomatensap.
Jus d’Orange        €4.10
Red Bull        €4.10

Warme dranken
Espresso              €2.85
Koffie                     €2.85
Thee (diverse smaken)        €3.10
Koffie verkeerd            €3.45
Cappuccino        €3.45
Dubbele espresso        €3.45
Warme chocolademelk        €3.45
(Slagroom +€0,50)
Verse muntthee                               €3.45
Verse gemberthee                          €3.45
Latte Macchiato         €3.95

Tap bieren
Heineken 0,25l                  €3.50
Heineken 0,35l                     €4.50
Heineken 0,50l                                €5.90

Bieren (per fles)
Heineken 0,30l                     €4.25
Affligem Belgisch Wit                    €4.25
Affligem Blond                          €4.25
Affligem Trippel                              €4.25
Affligem Dubbel                       €4.25
Brand Pilsener                          €4.25

Alcoholvrije bieren
Heineken 0.0%                       €3.85
Amstel Radler 0.0%                    €4.15
Affligem Blond 0.0%                    €4.25

Aperitieven
Sherry dry                                  €4.15
Martini (wit of rood)                      €4.15
Port (wit of rood)                           €4.15

Whiskey
Jameson Irish Whiskey        €6.25
Johnie Walker Red Label              €6.25
Jack Daniel’s        €6.50
Johnie Walker Black Label           €6.75
Chivas Regal                          €6.75

Huiswijnen 
     Glas         Fles

Droge Witte Wijn    € 4.25         € 19.50
Zoete Witte Wijn    € 4.25        € 19.50 
Rosé         € 4.25        € 19.50
Rode wijn    € 4.25        € 19.50
Alcoholvrije wijn    € 4.25        € 19.50
Prosecco       € 5.25        € 25.00

Wijnen (per fles)           
Prosecco 0,2L fles                                    € 8.50
Terroir Sauvignon Blanc           € 21.00
Prosecco Giacobazzi 9           € 29.50
Touraine Sauvignon Blanc          € 32.00
Vinus Chardonnay            € 34.50
Vinus Merlot Reserve                 € 34.50
Mezzacorona Pinot Grigio              € 38.00
Bio Poggio al Casone chianti               € 41.50
Bio Theodorus Spatburgunder          € 41.50

Binnenlands gedistilleerd
Jonge Jenever              € 3.50
Oude Jenever              € 3.50
Bessenjenever           € 3.50

Buitenlands gedistilleerd  
Amaretto              € 5.25
Tia Maria              € 5.25
Baileys           € 5.25
Cointreau           € 5.25
Grand Marnier           € 5.25
Likeur 43           € 5.25
Malibu         € 5.25
Campari         € 5.25
Tequila         € 5.25
Bacardi Blanc         € 5.25
Bacardi Limon         € 5.25
Smirnoff Vodka         € 5.25
Red Vodka         € 5.25

Cognac
Vieux         € 5.25
Calvados                        € 6.00
Cognac Remy Martin         € 6.75
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