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Welkom in Het Bijhuis!

Het Bijhuis is een trendy, gezellige ontbijt-, lunch- & aperobar in het hartje van Bornem. U kan bij 
ons genieten van zowel klassiekers als healthy gerechten.
Al onze gerechten worden met zeer veel zorg en liefde bereid. 
Naast een selectie van vaste gerechten, zullen er ook tal van suggesties op de kaart te vinden zijn 
die frequent veranderen. Daar we met dagverse producten werken en zoveel mogelijk zelf 
willen bereiden, kan het zijn dat sommige gerechten niet meer voorradig zijn.

Heeft u voedselallergieën of -intoleranties, meld het ons. Niet alle ingrediënten worden 
op de kaart vermeld. De samenstelling van de gerechten kan soms wijzigen!

U kan onze gerechten & drinks ook meenemen! U geniet hierbij van -10% korting! Het Bijhuis 
denkt ook aan het milieu en daarom gebruiken we biologisch afbreekbaar materiaal voor 
onze meeneemgerechten. Ook zijn er een aantal originele, herbruikbare meeneemartikelen 
beschikbaar.

Gelieve maxium 4 gerechten per tafel te kiezen, dit om alles zo vlot mogelijk te laten 
verlopen.
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De inrichting van Het Bijhuis gebeurde geheel door Wonen Met Idee. 

Ook uw idee voor een interieur op maat is bij ons in goede handen. Of het nu gaat om een 
particuliere woning/appartement of een B2B-project,  met ruim 20 jaar ervaring hebben 
we een bijzonder brede expertise op het gebied van maatwerk voor meubels en interieurs 
opgebouwd.

Omdat we streven naar een persoonlijke aanpak en graag een goed beeld  krijgen van 
uw wensen en ideeën, spreken onze interieurarchitecten graag bij u thuis af. Samen met 
u stellen we een plan van indeling op gevolgd door het interieurontwerp waarbij er een 
selectie wordt gemaakt van bijpassende meubelstukken, materialen en een uitgewerkt 
kleurenpalet. Indien gewenst kunnen we uw interieur op maat verder aankleden met 
behulp van raamgarniering en bijpassende decoratiestukken.



Zoet beleg (1 persoon)                               €1,30
Hartig beleg (1 persoon) € 2,00
gekookt eitje € 0,60
koffiekoekjes (3 stuks) € 2,00
Broodmandje (5 stuks) € 2,80
bordje gerookte zalm € 6,00
yoghurt met granola € 4,80
fruitsalade € 7,00
vers fruitsap € 4,20
glaasje cava € 6,00

ONTBIJT

Extras bij het ontbijt of stel 
zelf uw ontbijt samen:

ONTBIJT EN BRUNCH
(VERKRIJGBAAR TOT 11.00)

powerontbijt

klein zoet ontbijt € 3,30
3 koffiekoekjes & zoet beleg  

klein hartig ontbijt € 3,80
3 pistoletjes & hartig beleg

gewoon ontbijt € 6,90
3 koffiekoekjes, 4 pistoletjes, 
hartig en zoet beleg

Groot ontbijt € 11,50
3 koffiekoekjes, 4 pistoletjes, 
hartig en zoet beleg, gekookt eitje, 
koffie of thee, appelsiensap

Genieters ontbijt € 22,50
3 koffiekoekjes, 4 pistoletjes, 
hartig en zoet beleg, gekookt eitje, gerookte 
zalm, yoghurtje, cava, koffie of thee, vers 
appelsiensap

kids ontbijt € 5,50
Donut, fruitbrochette,  fristi of cecemel

Glutenvrije broodjes  +€2,00 
Kokos yoghut ipv melkyoghurt +€1,00

yoghurt € 8,00
met vers fruit en homemade granola

smoothiebowl € 8,50
met frambozen

1 TAFEL = 1 REKENING

MEENEEM = -10%

Actie: 
Elke maandag & donderdag 

krijgt u als extra bij het groot of 
genieters ontbijt een  
American pancake!



Soep croqueskes

LUNCH
(VERKRIJGBAAR VANAF 11.00 TOT 30 MIN VOOR SLUITING)

soep van de dag € 6,20
vraag meer info

 enkel / dubbel

croque monsieur € 3,80 / € 6,80

Croque Hawaï € 4,50 / € 8,00 

italiaanse croque € 6,00 / € 8,90
Met gerookte ham, mozarella en pesto 

Croque Brie / peer € 6,50 / € 9,50

croque zalm € 6,50 / € 9,50
Met gerookte zalm, Philadelphia en rode uit

SLAATJE BIJ DE CROQUE  € 2,50
KLEIN TASJE SOEP VOORAF € 2,50

1 TAFEL = 1 REKENING

MEENEEM = -10%

kroketten
 2 STUKS  /  3 STUKS

Vol-AU-VENT KROKET € 11,00 / € 15,00

Kaaskroket € 12,00 / € 15,00
Met oude Brugse kaas (veggie)

Garnaalkroket €14,50 / € 19,00

duokroket € 13,50 / € 16,50
kaas/garnaal

*Alle kroketten worden geserveerd met een 
slaatje en brood

Ontdek ook onze 
lunchsuggesties en 

het lunch menu op de 
suggestiepagina!



‘Ok, but first apero.’

bruschettas

APERO
(VERKRIJGBAAR VANAF 11.00 TOT 30 MIN VOOR SLUITING)

lookbroodjes (3st) € 3,00
veggie

lookbroodjes (3st) € 3,50
met kaas - veggie

bruschetta (3st) € 3,50
met tomaat - veggie

bruschetta (3st) € 5,00
met gerookte ham 

bruschetta (3st) € 4,50
met mozzarella - veggie

bruschetta (3st) € 5,00
met zalm

bruschetta (3st) € 5,00
met ansjovis

bruschetta mix(3st) € 4,50
mix van de chef

1 TAFEL = 1 REKENING

Fingerfood

Loempia’s (8st) € 5,90
Veggie

Bitterballen (8st) € 5,90
Calamares (8st) € 5,90
kippenboutjes (8st) € 8,00
Warm gemengd (16st) € 12,50

nachos € 4,50
met guacomole en zure room

nachos uit de oven € 7,70
met cheddar, ui, tomaat, pikante peper, zure 
room

portie olijfjes € 5,00
Portie Kaasblokjes € 7,00
Portie Salamiblokjes € 7,00

MEENEEM = -10%

Ontdek onze apero 
suggesties op de 
suggestiepagina! 



‘Life is short, eat dessert first!’

zoete zonde ijs

ZOETE ZONDE
(VERKRIJGBAAR VANAF 11.00 TOT 30 MIN VOOR SLUITING)

kaastaart € 4,80
van ons meme

gebak van de dag € 4,80
vraag meer info 

Mini verwen pallet € 5,50
3 mini gebakjes - bolletje ijs - glaasje likeur*

Deluxe verwen pallet € 7,00
5 mini gebakjes - bolletje ijs - glaasje likeur*

*Indien gewenst kan het glaasje likeur vervangen 

worden door een extra gebakje.

kinderijsje € 3,50
Keuze uit vanille, mokka of aardbei 

dame blanche € 6,50

dame noire € 6,50

Coupe Bresilienne € 6,50

slagroom + € 0,80

1 TAFEL = 1 REKENING

MEENEEM = -10%

Elke weekdag: 
koffie (lungo) + taart 

  € 5,80



Lungo (klassieke koffie) € 2,20

ESPRESSO € 2,10

dubbele espresso € 2,60

Décafiné € 2,20

cappuccino € 2,60

latte macchiato € 3,00

hazelnoot-, caramel- of 
speculoossiroop +€ 0,50

amandel- of soyamelk +€ 0,50

WARME DRANKEN

straffe koffie

koffie

ierse koffie € 7,50

italiaanse koffie € 7,50

Franse koffie € 7,50

hasseltse koffie € 6,50

andere warme dranken

indian chai latté € 3,50
lemongrass/masala/vanilla/cardamom 
(warme melk met chai thee)

golden milk € 4,00

warme chocomelk € 3,20
met chocolade callets

1 TAFEL = 1 REKENING

MEENEEM = -10%

Chai, is de Indiase term vooor thee! Het is 
thee met melk en allerlei lekkere kruiden en 
specerijen. Het is een heerlijk kruidig warm 

drankje in de winter maar we hebben ook een 
zomerse variant: Iced Chai latté



WARME DRANKEN
cremant sorbet € 2,80
Deze speciale mengeling van witten en groene 
thee is op smaak gebracht met vruchten en toont 
spectaculair met zijne vele kleuren. De thee 
geurt en smaakt naar rosé wijn en champagne. 
Een aanrader voor wie iets speciaals wil!

Rozebottel met 
gesneden hibiscus € 2,80
Een klassieke mengeling met een krachtige 
en scherpe smaak. Rozebottels hebben de 
reputatie om de symptonen van hoofdpijn en 
verkoudheden te verzachten en het lichaam te 
zuiveren. Rijk aan vitamine C

rooibos € 2,80
De geliefde en veelzijde softdrink uit Zuid-Afrika, 
met mild en zacht aroma. Rooibosthee is 100% 
cafeïnevrij, bevat weinig tannine en heeft een 
zeer zachte, frisse en zoete smaak.

muntthee € 3,80
Mengeling van verse en gedroogde munt met 
citroengras en gember.

Groene thee met 
passievrucht en mango € 2,80
Deze thee is een gearomatiseerde groene 
gunpowder thee. Gunpowder is een groene 
theesoort uit China. Ze gaven de thee deze 
naam omwille van de grijsgroene balletjes van 
opgerolde blaadjes, die op kanonbuskruit lijken. 
Als men de thee laat intrekken springen deze 
kleine balletjes open. Door het drinken van deze 
frisse, exotische thee verlang je meteen naar het 
verre Oosten. De thee heeft een ietwat grassige 
en soms rokerige smaak. 

cocktail maison € 2,80
Deze fruitige mengeling van bessen, frambozen, 
kersen en rozijnen geven je smaakpapillen een 
gamma aan smaken. Dit alles wordt afgewerkt 
met een romige toets, wat deze thee aangenaam 
maakt om te drinken.

english breakfast € 2,80
Deze fijne, krachtige thee is een blend van 
Indische- en Ceylonthee en wordt specifiek 
samengesteld om de Engelse traditie 
theedrinken te weerspiegelen.

thee

1 TAFEL = 1 REKENING

MEENEEM = -10%



KOUDE DRANKEN

smoothies
frisdranken

blueberry € 5,00
bosbessen

tropical € 5,00
aardbei en banaan

Sunshine € 5,00
ananas en mango

Paradise € 5,00
mango en aardbei

fantasy € 5,00
frambozen en mango

sunset € 5,00
frambozen en aardbei

palmbeach € 5,00
mango en banaan

veggie express orange € 5,00
wortel, paprika, knolselderij en gember

veggie express green € 5,00
spinazie, broccoli, pastinaak en appel

veggie express red € 5,00
paprika, tomaat, wortel, pastinaak en rode biet

water plat / Bruis  (glas) € 2,10

water plat / bruis  (1 l) € 6,00

coca cola / zero € 2,20

fanta € 2,20

sprite € 2,20

nordic mist tonic € 2,20

Minute maid appelsiensap € 2,20

minute maid appelsap € 2,20

minute maid Multivitamines € 2,20

vers appelsiensap € 4,20

1 TAFEL = 1 REKENING

MEENEEM = -10%



KOUDE DRANKEN

VIT-HIT 

- Minder dan 35 calorieën per fles van
 500 ml
- Laag suikergehalte
- Lekker van smaak
- 300 mg. Gezonde thee per fles
- 100% ADH 7 vitaminen
- Geen kunstmatige kleurstoffen of 
 bewaarmiddelen

Yippy is een fruitig kinderdrankje 
(330ml) met extra calcium en 

vitamines, in een kleurrijke, handige 
verpakking met hersluitbare dop. Bevat 

geen bewaarmiddelen. 

voor de kleinsten

VIT-HIT LEAN & GREEN € 4,70
appel en vlierbloesem

VIT-HIT boost € 4,70
bessen

VIT-HIT detox € 4,70
mandarijn

VIT-HIT immunitea € 4,70
drakenvrucht en yuzu

VIT-HIT perform € 4,70
mango en passievrucht

fristi € 2,20

cecemel € 2,20

yippy appel € 3,50

yippy kers € 3,50

yippy multivruchten € 3,50

ICe Tea: iced chai

blueberry iced chai € 3,50

lemon iced chai € 3,50

strawberry iced chai € 3,50

1 TAFEL = 1 REKENING

MEENEEM = -10%



vaste biertjes

ALCOHOLISCHE DRANKEN

suggestie biertjes

stella 5,2% € 2,20

vedett 5,2% € 2,80

duvel 8,5% € 3,50

tripel karmeliet 8,4% € 3,50

orval 6,2% € 3,80

bornem tripel 9,0% € 3,30

bornem dubbel 8,0% € 3,30

leffe blond 6,6% € 3,30

leffe bruin 6,5% € 3,30

leffe nA 0,0% € 3,30

liefmans on the rocks 4,2% € 3,30

cornet 8,5% € 3,80

1 TAFEL = 1 REKENING

Ontdek onze suggestie 
biertjes op de  

suggestiepagina 

iets straffers
Porto wit/rood € 3,60

martini bianco/rosso € 4,40

campari € 5,40

glenfiddich 12 jaar € 7,00

roomer € 6,00
Roomer is lichtzoet en geeft je een weldadige 
explosie van bloesemaroma’s in je mond. 
Je smaakpapillen worden geprikkeld en de 
vermouth-tonen zorgen voor een droge en volle 
afdronk.



ALCOHOLISCHE DRANKEN

cocktails

Edelweiss gin-tonic € 8,50
gin, tonic, jeneverbesjes en komkommer

Edelweiss pink gin-tonic € 9,00
pink gin, tonic, aardbei, granaatappel en munt

Negroni € 8,50
gin, vermout, solé, Tante Andrée 35 
en sinaasappel

Negroni Spumante € 9,50
vermout, Limon De la Casita, cava en citroen

Sweet Bitter € 8,50
Tante Andrée, ginger ale en jeneverbessen

Nicolas Favourite € 8,50
Liqueur de Saint Nicolas, tonic,  
roze peper en kardemon

Grandma’s Medicine € 8,50
Elexir Christiane, tonic en steranijs

Passionata € 9,00
Limon de la Casita, passievruchten, limoensap 
en rietsuiker

appel - ginger € 8,50
appeljenever, ginger ale en appel

moscow - mule € 8,50
jonge jenever, ginger ale, limoen en munt

homemade rode sangria € 7,50
(in het seizoen)

1 TAFEL = 1 REKENING

Mocktails

Virgin gin tonic € 9,00
Met gin op basis van botanische extracten (0%)

Cava en champagne

 glas            fles     

Cava € 6,00 | € 28,00

Champagne  € 53,00
‘Maily Brut Réserve Grand Cru’



huiswijnen

fles

€ 24,00

karafGlas

€ 16,00€ 4,30

€ 24,00€ 16,00€ 4,30

€ 4,30

WIJNEN

Wit: Marqués de Alfamen bianco
Druivensoort: Chardonnay en Macabeo
Omschrijving: Licht strogele kleur, geuren van vers wit fruit, 
subtiel exotisch toetsje, ook wat lentebloemetjes. Een eerlijke 
wijn, zonder fransjes. De mond is harmonieus en fris, lekker 
sappig, medium intens. Ideaal bij lichte, pure gerechten of als 
aperitief.

Rosé: Marqués de Alfamen Rosado
Druivensoort: 100% garnacha
Omschrijving: Heel lichte, roze kleur met fruitige aroma’s van 
aardbei en bessen. De mond is mooi fruitig en lekker fris. Prima als 
dorstlesser in de zomer. 

Rood: Marqués de Alfamen Tinto
Druivensoort: Grenache en Syrah
Omschrijving: Intense kersenrode kleur, in de neus zit heel veel 
rood fruit, na walsem komt er een pittig-kruidige toest naar boven. 
Zachte wijn die zich makkelijk laat drinken, zelfs lichtjes gekoeld 
in de zomer. All round wijn, past overal bij.

€ 24,00€ 16,00

1 TAFEL = 1 REKENING



witte wijnen

fles

€ 27,50

Glas

€ 5,50

€ 29,50€ 5,90

WIJNEN

Les Sauterellles
Druivensoort: 100% Sauvignon Blanc
Omschrijving: Een aromatische, typische Sauvignon met een mooie 
afdronk. In de neus droog, rond en soepel met mooie verfrissende zuren. 
In de mond is de wijn prettig en heeft hij een mooie constantheid. Lekkers 
als aperitief maar ook met gesneden vleeswaren of vis en geitenkaas. 

Domaine Abélanet-Laneyrie Macon-Chaintré
Druivensoort: 100% Chardonnay
Omschrijving: Een lichte, droge witte wijn met een frisse, fruitige neus. 
Een ideale aperitiefwijn die op elk moment kan gedronken worden.

In ons streven U nog beter van dienst te zijn, zijn we er trots op U verschillende klasse 
wijnen per glas te kunnen aanbieden.

Dankzij het ingenieuze systeem van EuroCave kunnen wij onze open wijnen beter bewaren 
zonder enig kwaliteitsverlies, waardoor wij U uit een mooie selectie wijnen per glas 

kunnen laten kiezen. 

1 TAFEL = 1 REKENING



rose wijnen

fles

€ 31,00

Glas

€ 6,20

Chateau Pigoudet ‘La chappele’
Druivensoort: Grenache, Cabernet Sauvignon, Cinsaut, Syrah en Ungny 
Blanc
Omschrijving: Een bleek roze kleur, maar met een rijk en fijn bouquet, 
mooi in balans met een klein zoetje. Een complexe en charmante wijn die 
zich uitstekend combineert met diverse gerechten.

rode wijnen

fles

€ 27,50

€ 27,50

Glas

€ 5,50

€ 5,50

WIJNEN

Luccarelli Rosso
Druivensoort: Sangiovese, Malvasie Nera en Aglianico
Omschrijving: Robijnrode kleur. Heerlijk rijp fruit in de neus met rode 
besjes en bosvruchten op kop gevolgd door een vleugje cuberdon. Een 
mond vullende, soepele wijn die je doet vervlangen naar het zonnige 
Puglia. Fruit met een soepele structuur en evenwicht. Prijs/kwaliteit 
toppertje! Lekker bij vleeswaren.  

Cotes du Rhone “Les 3 Grains”
Druivensoort: Grenache, Syrah, Marselan
Omschrijving: Soepele wijn met fijne tannines en aroma van rode 
vruchten, soepele structuur en zeer drinkbaar. Druif wordt manueel 
geoogst.

1 TAFEL = 1 REKENING



EXTRA MEENEEM

picnickmanden

De mand is voor 2 personen en gevuld met 
een lekkere lunch, dessertjes, een thermos 
koffie of thee, 2 flesjes VIT HIT en indien 
gewenst een fles cava/champagne/wijn.

De prijs van de gevulde picknickmand voor 2 
personen bedraagt € 50 excl. waarborg van € 75 
en eventuele extra gekozen dranken.

chalo chai latte € 9,90

Chalo Iced Chai € 9,90

losse thee € 7,40
50 gr

gemalen koffie € 9,50
mild (250 gr)

gemalen koffie € 9,50
mocha (250 gr)

gemalen koffie € 9,50
deca (250 gr)

om thuis te genieten

Thermosbeker 355 ml € 24,50

Thermosbeker 475 ml € 29,50

Thermosfles 475 ml € 34,50

Thermosfles 750 ml € 39,50

thermos

Denk aan het milieu en gebruik onze 
herbruikbare bekers of flessen. 

Laat je ‘Bijhuis thermos’ bij ons 
vullen en krijg  - €0,20 korting op 

je drankje!

De thermosbekers zijn handige, 
driedubbel geïsoleerd en houden je 

koffie, thee, ... tot 3 uur warm. Koude 
dranken zoals smoothies blijven tot 

wel 9 uur ijskoud.

De thermosflessen houden je dranken 
tot wel 25 uur gekoeld of tot wel 12 uur 

warm.
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Omdat we streven naar een persoonlijke aanpak en graag een goed beeld  krijgen van 
uw wensen en ideeën, spreken onze interieurarchitecten graag bij u thuis af. Samen met 
u stellen we een plan van indeling op gevolgd door het interieurontwerp waarbij er een 
selectie wordt gemaakt van bijpassende meubelstukken, materialen en een uitgewerkt 
kleurenpalet. Indien gewenst kunnen we uw interieur op maat verder aankleden met 
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