
welkom!
Welkom in sport-, eet- en fietscafé De Weyer. Hier kan u genieten van 
een fris pintje, streekbiertje of streekwijntje én van veel gezelligheid. 

Honger? Kies dan een lekker gerecht van onze uitgebreide kaart. 
Dit kan doorlopend van 11u tot 20u30. Proef in de namiddag zeker eens 

onze heerlijke pannenkoeken, wafels of ander gebak.

Wij zijn elke dag geopend vanaf 11u en op zaterdag en zondag al 
vanaf 9u30.

Zin om eens uitgebreid te ontbijten? In het weekend kan u ook daarvoor bij 
ons terecht vanaf 9u30. Wel even op voorhand reserveren. Geeft u liever 

iemand een ontbijt of een etentje cadeau? Maak dan gebruik van onze 
handige cadeaubonnen.

Op zoek naar een plek voor een receptie, feestje of vergadering? 
Wij helpen u graag verder en kijken wat mogelijk is. 

 www.facebook.com/deweyercafe
 @deweyercafe



gerechten

Keuken geopend van 11u00 tot 20u30.
(maximum 5 verschillende gerechten per tafel)

De samenstelling van de gerechten kan wijzigen. 
Bij vragen over allergenen helpen wij u graag verder.

Vraag naar onze suggesties van het moment

1 rekening per tafel. Indien u apart wenst af te rekenen, kan dit aan de kassa.



versnaperingen

Chips (zout, paprika, pickels, bolognaise) € 1,70

Koeken (wisselend assortiment) € 2,00

Snoep (wisselend assortiment) € 2,70

snacks

Portie olijven / Portie salami (met mosterd) / Kaasblokjes (met mosterd) € 5,00

Portie gemengd koud (olijven, salami, kaasblokjes, met mosterd) € 10,00

Wrap uit het vuistje kip (kip, salade, komkommer, bieslookdressing) € 6,00

Wrap uit het vuistje gerookte zalm (gerookte zalm, kruidenkaas, rucola) € 7,00

Croque uit het vuistje*  € 4,00

Bicky Burger € 3,50    

Bicky Cheese / Bicky Chicken € 3,80

Bicky Chicken Cheese € 4,10

Loempia’s (12 stuks, met zoetzure saus) € 7,00

Nacho’s (met kaasdip, tomatendip en guacamole) € 7,00

Bitterballen (12 stuks, met mayonaise en ketchup) € 7,00

Kaasballetjes (12 stuks, met tartaarsaus) € 8,00

Portie gemengd warm (12 stuks, met mayonaise en ketchup)  € 8,00

Portie calamares (10 stuks, met tartaarsaus)   € 9,00

Portie gemengd XL (olijven, salami, kaasblokjes, 10 kaasballetjes, 10 bitterballen, 10 loempia’s, 

4 calamares, 10 gemengde warme hapjes, mayonaise, tomatenketchup, mosterd, zoetzure saus)   € 28,00

*1 saus naar keuze inbegrepen (mayonaise, tomatenketchup, curryketchup, tartaar, cocktail, zoetzuur, mosterd, andalouse). 
Extra saus + € 0.50



croques* (geserveerd met een fris slaatje)

Croque monsieur (kaas, hesp) € 7,50 € 11,00

Croque madame (kaas, hesp, ei) € 8,50  € 12,50

Croque Hawaï (kaas, hesp, ananas) € 8,50  € 12,50

Croque kip (kip, groene pesto, kaas) € 9,50  € 14,00

Croque Italië (groene pesto, mozzarella, tomaat, gandaham)  € 9,50  € 14,00

Croque gerookte zalm (gerookte zalm, kruidenkaas)  € 10,00  € 15,00

Croque videe (kaas, hesp, videe)   € 10,00  € 16,00

Croque bolognaise (kaas, hesp, bolognaisesaus)  € 10,00  € 16,00

supplement frietjes € 2,50

enkel          dubbel

soep (geserveerd met brood en boter)

Tomatenroomsoep met balletjes € 5,00

Soep van de dag € 5,00

twaalfuurtje
Soep, snee brood, kaas, hesp, vlees of kaaskroket   € 12,00

*1 saus naar keuze inbegrepen (mayonaise, tomatenketchup, curryketchup, tartaar, cocktail, zoetzuur, mosterd, andalouse). 
Extra saus + € 0.50



klassieker* (geserveerd met frietjes en een fris slaatje)

Videe € 18,00

Visvidee € 21,00

Balletjes in Luikse saus € 18,00

kroketjes (geserveerd met een fris slaatje)

Vleeskroketten (met tomatenketchup) € 10,00 / € 12,50

Kaaskroketten (met tartaarsaus) € 11,00 / € 14,50

Garnaalkroketten (met cocktailsaus) € 14,00 / € 17,50

Mix van kroketten (zelf samen te stellen, met cocktailsaus)  € 12,50 / € 16,00

supplement frietjes* € 2,50

supplement brood en boter € 1,00

wraps (geserveerd met een fris slaatje)

Wrap kip (kip, salade, komkommer, bieslookdressing) € 9,50 / € 15,00

Wrap Italië (groene pesto, mozzarella, tomaat, gandaham) € 10,00 / € 16,00

Wrap gerookte zalm (gerookte zalm, kruidenkaas, rucola) € 10,50 / € 17,00

supplement frietjes* € 2,50

2 stuks        3 stuks

  1 stuk         2 stuks

*1 saus naar keuze inbegrepen (mayonaise, tomatenketchup, curryketchup, tartaar, cocktail, zoetzuur, mosterd, andalouse). 
Extra saus + € 0.50



pasta (spaghetti of tagliatelle)

Pasta Bolognaise (tomaat, ui, prei, selder, wortel, paprika, gehakt) € 12,00 € 9,00

Pasta pesto (groene pesto, tomaat, mozzarella) € 14,00 € 11,00

Pasta kip (spek, ui, tomaat, room) € 15,00 € 12,00

Pasta gerookte zalm (rode ui, room, verse tuinkruiden) € 18,00 € 15,00

supplement brood en boter  € 1,00

burgers* (geserveerd met frietjes en een fris slaatje)

Kipburger (andalouse, gebakken ui, sla, tomaat) € 16,00

Rundsburger (tomatenketchup, gebakken ui, sla, tomaat) € 16,00 

Veggieburger (cocktailsaus, gebakken ui, sla, tomaat) € 16,00 

supplement kaas op de burger  € 0,50

groot klein

salades

Salade perzik (perzik, mozzarella, gandaham, balsamico, croutons) € 15,00 

Salade kip (kip, ei, tomaat, komkommer, croutons, rode ui, parmezaan, ceasardressing)  € 15,00

Griekse salade (calamares, tzatziki, olijven, komkommer, fetakaas, rode ui, tomaat)  € 16,00

Salade gerookte zalm (gerookte zalm, appel, komkommer, rode ui, yoghurtdressing, croutons)  € 17,00

supplement frietjes*   € 2,50

supplement brood en boter  € 1,00

*1 saus naar keuze inbegrepen (mayonaise, tomatenketchup, curryketchup, tartaar, cocktail, zoetzuur, mosterd, andalouse). 
Extra saus + € 0.50



veggie

Portie olijven  € 5,00

Kaasblokjes (met mosterd)  € 5,00

Croque uit het vuistje zonder hesp* € 4,00

Loempia’s (12 stuks, met zoetzure saus) € 7,00

Nacho’s (met kaasdip, tomatendip en guacamole) € 7,00

Kaasballetjes (12 stuks, met tartaarsaus) € 8,00

Tomatenroomsoep  € 5,00

Croque monsieur veggie* (kaas) € 7,50 € 11,00

Croque madame veggie* (kaas, ei) € 8,50  € 12,50

Croque Hawaï veggie* (kaas, ananas) € 8,50  € 12,50

Croque Italië veggie* (groene pesto, mozzarella, tomaat) € 9,50  € 14,00

Kaaskroketten (met tartaarsaus) € 11,00  € 14,50

Wrap Italië veggie (groene pesto, mozzarella, tomaat) € 10,00  € 16,00

Pasta pesto (groene pesto, tomaat, mozzarella)   € 11,00  € 14,00

Veggieburger (cocktailsaus, gebakken ui, sla, tomaat) € 16,00

Salade perzik veggie (perzik, mozzarella, balsamico, croutons)  € 15,00

supplement frietjes*   € 2,50

supplement brood en boter  € 1,00

enkel           dubbel

2 stuks         3 stuks

klein           groot

1 stuk         2 stuks

*1 saus naar keuze inbegrepen (mayonaise, tomatenketchup, curryketchup, tartaar, cocktail, zoetzuur, mosterd, andalouse). 
Extra saus + € 0.50



ijs
Ijskoffie (vanilleijs, karamel, koffie, slagroom) € 4,00

Ijs-choc (vanilleijs, chocolademelk, slagroom) € 4,00

Dame blanche (3 bollen vanilleijs, chocoladesaus) € 6,00

Dame speculaas (3 bollen vanilleijs, speculaascrumble, chocoladesaus)  € 6,00

Coupe brésilienne (3 bollen vanilleijs, karamel, brésilienne) € 6,00

Coupe karamel (3 bollen vanilleijs, karamel,) € 6,00

Coupe advokaat (3 bollen vanilleijs, advokaat) € 7,50

Coupe banaan (3 bollen vanilleijs, banaan, chocoladesaus) € 7,50

Kinderijsje (1 bol vanilleijs, chocoladesaus, slagroom) € 4,00

supplement slagroom  € 0,50

pannenkoeken en wafels (geserveerd tussen 14u en 17u)

Pannenkoeken natuur (2 stuks) € 6,00
(witte suiker, lichtbruine suiker, bruine suiker, siroop, confituur, choco) 

Kinderpannenkoek (1 stuk) € 4,00
(witte suiker, lichtbruine suiker, bruine suiker, siroop, confituur, choco) 

Pannenkoeken (2 stuks) met banaan en chocoladesaus € 8,00

Pannenkoeken (2 stuks) met warme krieken € 8,00

Warme wafel met bloemsuiker € 5,00

Warme wafel met banaan en chocoladesaus € 7,00

Warme wafel met krieken € 7,00

supplement slagroom € 0,50

supplement chocoladesaus € 1,00

supplement vanilleijs of advokaat € 1,50



Ontbijt
op zaterdag en zondag vanaf 9u30, 
enkel op reservatie (0499/37.98.87).

€ 20 euro p.p. vanaf 13 jaar
kinderen van 4 t.e.m 12 jaar = 

leeftijd kind + 1 euro 

Ontbijt bestaat uit: 
fruitsap, koffie, thee, assortiment koffiekoeken, 
assortiment broodjes, zoetigheden, spek en ei, 

charcuterie en kaas, yoghurt, verse fruitsla. 

Vraag onze medewerkers voor meer info.

gebak

Limburgse vlaai € 3,50

Kortessems Eppelkukske € 5,00

Moelleux au chocolat € 5,00

Appelstrudel (met slagroom) € 5,00

supplement slagroom € 0,50

supplement chocoladesaus € 1,00

supplement vanilleijs of advokaat € 1,50



kindergerechten

Soep van de dag € 5,00

Tomatenroomsoep met balletjes € 5,00

Wrap uit het vuistje kip (kip, salade, komkommer, bieslookdressing) € 6,00

Wrap uit het vuistje gerookte zalm (gerookte zalm, kruidenkaas, rucola) € 7,00

Croque uit het vuistje*  € 4,00

Bicky Burger € 3,50

Bicky Cheese  € 3,80

Bicky Chicken € 3,80

Bicky Chicken Cheese  € 4,10

Frikandel met frietjes*  € 5,00

2 Frikandellen met frietjes* € 6,00

Vleeskroket met frietjes*  € 7,50

Kaaskroket met frietjes* € 8,50

Garnaalkroket met frietjes* € 10,00

Pasta Bolognaise € 9,00

Videe met frietjes* € 12,00

Kinderpannenkoek (1 stuk)  € 4,00
(witte suiker, lichtbruine suiker, bruine suiker, siroop, confituur, choco) 

Kinderijsje  € 4,00
(1 bol vanilleijs, chocoladesaus, slagroom) 

*1 saus naar keuze inbegrepen (mayonaise, tomatenketchup, curryketchup, tartaar, cocktail, zoetzuur, mosterd, andalouse). 
Extra saus + € 0.50



dranken

1 rekening per tafel. Indien u apart wenst af te rekenen, kan dit aan de kassa.



frisdranken

Coca-Cola € 2,30

Coca-Cola Light € 2,30

Coca-Cola Zero € 2,30

Fanta Orange € 2,30

Sprite € 2,30

Royal Bliss Tonic € 2,60

Royal Bliss  Agrumes € 2,60

Royal Bliss  Bitter Lemon  € 2,60 

Royal Bliss Pink Berry  € 2,60 

Fristi  € 2,60 

Cécémel  € 2,60 

Minute Maid Sinaasappel/Appel/Multivruchten/Appelkers  € 2,60 

Fuzetea Black Citroen (Bruisend)  € 2,60 

Fuzetea Black Perzik-Hibiscus  € 2,60 

Fuzetea Green Mango-Kamille  € 2,60 

Gerolsteiner Citroen/Orange  € 2,60 

Heerlijk verfrissende, huisbereide ijsthee   € 4,00



warme dranken

Koffie € 2,50

Deca € 2,50

Espresso € 2,50

Dubbele Espresso € 2,80

Koffie Verkeerd € 3,00

Cappuccino Slagroom € 3,00

Cappuccino Gestoomde Melk € 3,00

Latte Karamel (karamel, koffie verkeerd)                                         € 3,50

Latte Speculaas (speculaas, koffie verkeerd)                                         € 3,50

Ijskoffie (vanilleijs, karamel, koffie, slagroom) € 4,00

Ijs-choc (vanilleijs, chocolademelk, slagroom) € 4,00

Hasseltse Koffie met jenever € 8,00

Franse Koffie met grand marnier of cognac € 8,00

Italiaanse Koffie met amaretto € 8,00

Ierse Koffie met whisky € 8,00

Baileys Koffie met baileys  € 8,00

Warme Melk € 2,50

Warme Chocolademelk (met slagroom + € 0,50) € 2,50

Warme Chocolademelk met likeur (jenever, cognac, amaretto, whisky, baileys) € 8,00 

Thee € 2,70
(Earl Grey, Linde, Groen, Kamille, Rozebottel, Hibiscus, Kers, Woudvruchten, Citroen, Mango, 

Passievrucht, Verse Munt)



waters

Chaudfontaine Plat 25 cl € 2,30

Chaudfontaine Bruis 25 cl € 2,30

Chaudfontaine Plat 1 l € 7,00

Chaudfontaine Bruis 1 l € 7,00

-

sportdranken

Aquarius Orange  € 3,50

Aquarius Red Peach  € 3,50

Aquarius Lemon  € 3,50

Dorstlesser (Minute Maid Orange + Tonic of Bitter Lemon) € 5,20

-

bieren van het vat

Cristal 25 cl alc. 5%  € 2,30

Cristal 33 cl alc. 5% € 3,00

Cristal 50 cl alc. 5% € 4,60

Grimbergen Blond 33cl alc. 6,7% € 3,70
Grimbergen Blond 25cl  € 3,10

Grimbergen Bruin 33cl alc. 6,5% € 3,70
Grimbergen Bruin 25cl € 3,10

Hapkin 33cl alc. 8,5% € 4,00 
Hapkin 25cl € 3,40



bieren op fles (vraag naar ons suggestiebier van het moment)

Cristal Xtra alc. 5,2%  € 2,70

Broeder Jacob Trippel/ Bruin alc. 7,5%  € 3,70 

Wilderen Kriek alc. 3,5%  € 3,50 

Wilderen Goud alc. 6,2%  € 3,70 

Wilderen Kannunik alc. 8,2%  € 4,00 

Wilderen Cuvée Clarisse alc. 9,2%  € 4,50

Hopverdomme alc. 7%  € 3,90

Ter Dolen Wit alc. 5.1% / Ter Dolen Blond alc. 6.1% € 3,70

Ter Dolen Rouge alc. 6.5% € 4,00

Ter Dolen Armand alc. 7% / Ter Dolen Donker alc. 7.1% € 3,70

Watneys Scotch alc. 8% € 3,50

Kompel Bovengronds/Ondergronds alc. 6% € 3,70

Kompel Prior des Fleurs alc. 8% € 4,00

Kompel l’Or Noir alc. 8.2% € 4,00

Duvel alc. 8.5% € 4,00

Chimay Rood alc. 7% € 3,90

Chimay Tripel alc. 8% € 4,20

Chimay Blauw alc. 9% € 4,50

Strongbow Red Berries/Apple alc. 4.5% € 4,00

Strongbow Alcoholvrij alc. 0% € 4,00

Cristal Alcoholvrij alc. 0% € 2,30

Affligem Alcoholvrij alc. 0% € 3,50



huiswijnen

Witte Wijn € 4,00

Rosé Wijn € 4,00

Rode Wijn € 4,00

Zoete Wijn € 4,00

Witte Wijn Fles € 20,00

Rosé Wijn Fles € 20,00

Rode Wijn Fles € 20,00

Zoete Wijn Fles € 20,00

Limburgse wijnen

Genoelselderen Chardonnay (wit) € 6,00

Cuvelier Pinot Biz (wit) € 7,00

Aldeneyck Pinot Noir (rood)  € 7,00 

Genoelselderen Chardonnay Fles (wit)  € 30,00 

Cuvelier Pinot Biz Fles (wit)  € 35,00 

Aldeneyck Pinot Noir Fles (rood)  € 35,00 



bubbels

Cava Glas / Fles € 5,30 / € 26,00

Martini Bellini Glas / Fles  € 5,80 / € 29,00

gin (vraag naar onze suggestiegin van het moment)

London Dry Gin € 7,00
met tonic of pink berry € 9,60

Hendricks Gin  € 9,00
met tonic of pink berry € 11,60

Double You Gin Wilderen  € 9,00
met tonic of pink berry € 11,60

Nona June Alcoholvrij  € 9,00
met tonic of pink berry € 11,60

Ben jij op zoek, of ken je iemand die op zoek is, naar een leuke studenten- of 
flexijob tijdens de weekend en/of vakantiedagen?

Wij verwelkomen je graag in ons fijne team!

Vraag onze medewerkers voor meer info of neem contact met ons op 
via 0499/37.98.87



aperitieven

Huisbereide ijsthee (alcoholvrij)   € 4,00

Porto Wit € 5,00

Porto Rood € 5,00

Martini Bianco € 5,00

Martini Fiero € 5,00

Martini Rosso € 5,00

Martini Floreale (alcoholvrij)   € 5,00

Kirr € 5,50

Kirr Royale € 7,00 

Campari € 5,00

Campari Orange € 7,60

Aperol Witte Wijn € 7,50

Aperol Spritz € 8,00

Nona June Spritz (alcoholvrij)   € 10,00

Ricard € 6,00



digestieven

Limoncello € 4,50

Vodka Wit € 6,00

Rum € 6,00

Grand Marnier € 6,00

Sambucca € 6,00

Amaretto € 6,00

Baileys € 6,50

Cognac € 6,50

Whisky € 6,50

Graanjenever € 3,50

Vanillejenever € 3,50

Chocoladejenever € 3,50

Citroenjenever € 3,50

Appelkersjenever € 3,50



alcoholvrij

Huisbereide ijsthee  € 4,00  

Cristal (bier)   € 2,30 

Affligem (bier)   € 3,50 

Strongbow (appelcider)   € 4,00 

Nona June (gin)   € 11,60

Nona June Spritz (aperitief)   € 10,00 

Martini Floreale (vermout)   € 5,00 

cadeaubon

Verras iemand met een cadeaubon van 
De Weyer Café. Ieder bedrag is mogelijk. 

Vraag onze medewerkers voor meer info. 


