“Ons restaurant is ontstaan uit de goeie dingen in het leven. Passie voor voeding,
liefde voor ingrediënten, genieten van puurheid. Een vleugje creativiteit en een
goeie streep muziek, brachten ons tot het punt van waaruit we nu verder evolueren.

We willen met #food aantonen dat iedereen zich welkom kan en mag voelen op
één plaats: of u nu uw tanden wil zetten in een sappige rundburger, helemaal
verlekkerd bent op plantaardige voeding of beperkt bent door allergieën of
intoleranties, we can handle it!

Huisgemaakt is the point: van de hapjes bij uw drankje, over het sausje bij uw
salades tot de verrassing bij uw koffie of thee, alles wordt met veel passie bereid en
met liefde aan tafel geserveerd.

We werken waar mogelijk met biologische en lokale producten, zodat we mee
bouwen aan een mooiere planeet. De kaart is volledig lactose- en glutenvrij, zonder
in te boeten aan smaken of texturen.

U maakt ons gelukkig door te genieten, dus wees vooral uzelf en kijk rustig rond, leun
even achterover en geniet van de muziek, om de sfeer van ons restaurant helemaal
in u op te nemen.”

Dave & Emmanuel

#housewine

#white

“geselecteerd door paul mas”

“onze selecties van dit seizoen”

chardonnay
fris | droog | zomerse citrus

castell d’age

catalonia

2900

100% xarel-lo | 0% sulfiet | 2017
wit fruit | exotische toetsen | lichte bubbel

sauvignon blanc

minini – caruso

soepel | bloesems | limoenzeste

rosé de syrah

3500

slovenië

3200

alpha-loire

4900

100% catarratto | 2017
boter | citrus | fruitig

dveri-pax

frivool | vlot | framboos

sicilië

100% furmint | 2011
citrus | droog | fris wit

merlot
ongekunsteld | woudvruchten

sancerre

100% sauvignon blanc | 2015
verfijnd | mineraal | lange afdronk

cabernet sauvignon
breed | zwarte kers | cassis
glas
karaf 50cl
fles

500
1550
2190

onze wijnkaart vindt u verder in het menu

white lady

stellenbosch

100% chardonnay | 2016
vol | zacht | houtgelagerd

5900

#rosé

#red

“ideaal voor het frisse lentegevoel”

“vol van smaak om heerlijk te relaxen”

défilé

languedoc

2900

frappato

sicilië

2600

60% frappato | 40% mascalese
Kersen | viooltjes | rood fruit

syrah | malbec | pinot noir | cabernet franc |
2017
steenfruit | bloemen | licht kruidig & vettig

castell d’age

“bijzondere wijn die evolueert tijdens het eten”

parma

3500

100% malvasia di candia aromatica | 2016
gestructureerd | complex | citrus
270 dagen maceratie

stellenbosch

2900

100% cabernet | 2013
Vlot | stevig gestructureerd

cool
vej bianco antico

2900

100% syrah | 0% sulfiet | 2016
Vol | zacht | natuurwijn

first lady

#orange

catalonia

hongarije

3600

70% pinot noir | 30% syrah | 2013
Rode bes | kers | gerookte pruim

vino nobile

toscane

5500

cannaialo | prugnolo | 2014
donker fruit | volle smaak | aardse toetsen

#bubbles

#bubblecocktail

“zinnenprikkelende glaasjes vol bubbels”

“zinnenprikkelende glaasjes vol bubbels”

família oliveda brut

790

pink panther

el vino!

solee

sprankelende spaanse passie

50% cava | 50% pompelmoes

família oliveda fles

3000

raspberry beret

el vino!

prince

smaakvol | fijne bubbel

cava | framboos | munt

família oliveda reserva

3900

violet nights

990

990

990

el vino!

vato gonzalez & mucky

droog | 30 maand sur lattes

cava | biologische viooltjessiroop

veuve clicquot

7900

cactus

enkel per fles

cassius

3 jaar gerijpt | droog | classic

cava | cactusjenever

990

#apero
the rumble

750

white noise

roisin murphy

disclosure

rum | selectie van de maand

vermut bianco | elegant | pittig

russian roulette

black betty

650

600

600

rihanna

ram jam

vodka | selectie van de maand

vermut negro | krachtig | okkernoot

smoke on the water

caramel

1500

850

deep purple

suzanne vega

grappa van tabak (3cl)

80 jaar oude cognac | caramel | vijg

sweet dreams

650

hello sunshine

eurythmics

dena deadly

pineau de charentes

anijsdrank | water | ijs

750

#gin

#vodka

“klassiek of bijzonder: aan jou de keuze”

“fancy & fruity”

lemon

lovelee dae

1450

n.e.r.d.

blaze

verkwikkende limoen

framboos | limoen | tonic

blackbird

1480

blue lights

1350

1350

sam feldt

jorja smith

zwarte peper | zoethout

blakend blauwe bessen | tonic

madame hollywood

1450

starboy

1380

felix da housecat

the weeknd

blozende frambozen

pompelmoes | sinaas | citroen

glitter & gold

1450

russian roulette

650

barns courtney

rihanna

sappige sinaas | goudmineralen

pure vodka | maandelijkse selectie

#rum

#whisky

“zuiders & zonnig”

“stoer & stug”

havana

1280

1999

1350

camila cabello

charlie xcx

homemade cola | limoen

southern comfort | cola | citroen

taki taki

1450

fade out lines

dj snake

the avener

ananas | kokosnoot

jim bean | citroen | eiwit

man down

1420

one mint julep

shakka ft. Aluna george

ray charles

aardbei | limoen

four roses | frisse munt

the rumble

750

alabama song

1320

1350

850

roisin murphy

the doors

pure rum | selectie van de maand

pure whisky | selectie van de maand

#lemonade

#icedtea

“huisgemaakte fruitlimonades (25cl),
zonder suiker en zonder bubbels”

“verfrissende thee van Or Tea? (25cl),
geïnfuseerd met de beste ingrediënten”

black

greeny

380

360

pearl jam

peter green

braambes | verse vanille

citrus | citroenmelisse | kamille

orange

370

classic (verbeterd recept!)

350

metal molly

the knocks

sinaasappel | gember

bessen | verfrissende kruiden

pink

380

fresh feeling

frank ocean

eels

framboos | munt

appel | eucalyptus

#local
cola

550

lana del rey

drankje, gebaseerd op een suikervrije siroop van de colaplant
geserveerd met een flesje gezuiverd water (35cl)
in samenwerking met flora farm, een lokale bloementeler

370

#juice

#mocktail

“dagelijks geperst, boordevol vitamines”

“ alcoholvrij meegenieten”

tropical

flat beat

500

780

paolo conte

mr oizo

ananas | mango

rode biet | gember | sinaas

sweet & sour

light my fire

500

ellie ingram

the doors

sinaas | pompelmoes | citroen

mango | ananas | chili

pink fruit

a forest

500

820

850

kiran leonard

the cure

roze pompelmoes

bosvruchten | limoen | soda

#water
plat | bruisend 35cl

390

plat | bruisend 75cl

ons water wordt ter plaatse gezuiverd & gebotteld.
ervaar de unieke smaak van ons eigenste #water!

590

#beer

vedett extra blonde/white 360

lindemans framboise

hoppig (blond) of troebel (wit)
5.2% / 4.7%

zoet | sensueel
2.5%

duvel

450

stevig | bitter
8.5%

bar belge

glutenvrij | klassiek
4.8%

490

zoetzuur | donker
5.0%

420

amber | complex | eigenzinnig
6.0%

super 8 export

bourgogne de flandres

350

straffe hendrik wild

530

limited | stoer
9.0%

390

super 8 ipa
pompelmoes | zeste
6.0%

390

#tapa
“plantaardig, glutenvrij & oh zo yummy! ”

big in japan

950

broccoli

alphaville

d.r.a.m

homemade sushi

guacamole van broccoli

met soyasaus

met crackers

spanish lessons

950

round round

madonna

sugababes

spaanse tapa

groentenpannekoekjes

elke week een nieuwe verrassing

met nacho’s

toast

get that cheese

950

koffee

too $hort

toast, telkens anders

‘kaasje’ van de dag

laat u verrassen!

met druiven en noten

950

950

950

#vegan

#fish

“ puur plantaardig”

“ altijd met msc of asc label”

mexico

2100

james taylor

duran duran

met wokgroenten

met maïs, kidneyboon & tomaat

2100

la vita e bella

jimmy cliff

rocco & buscemi

noedels |oosterse groenten

royale vispan|olijven | kappers

in hartverwarmende bouillon

met tomaat & basilicum

calabria

2200

gebakken zalm | limoenrijst

chili sin carne

vietnam

sunrise

2000

ocean

rune

goldfrapp ft dave gahan

pasta carbonara

salade | garnalen | tomaat

op wijze van de chef

met krokante croutons

2300

2200

#promenade

#meat

verkrijgbaar: 12u00 – 13u00 & 17u30 – 20u00

“3 gangen, naar keuze van de chef”
elke gang is een verrassing!

“ verrassende vleescombinaties”

koreatown

2200

half crispy

kylie minogue

tapa & dessert blijven plantaardig

met gebakken rijst

2100

garden

kelis

dua lipa

broodje pulled ‘pork’ | bbq-saus

wandeling door de natuur

the who

moussaka | lam | aubergine
met slaatje van olijven

3900

tapa | hoofdgerecht | dessert

met een mediterraan slaatje

athena

3900

kies vlees of vis als hoofdgerecht

runderreepjes | koreaanse stijl

trick me

confide in me

2200

little talks*

3900/pp

of monsters and men

kleine hapjes, waar je happy van wordt
4 tapa’s | 1 dessert
(*) little talks kan enkel per tafel worden besteld

#dessert

#specialcoffee

“plantaardige kunstwerkjes van de chef”

“verwarmende drank met alcohol”

verkrijgbaar: 12u00 – 13u55 & 17u30 – 20u55

blue velvet

1050

bobby vinton

cheesecake van bosbessen

cathys coffee

950

aka baileys koffie

homemade baileys

geserveerd met verse vruchten

moanes coffee

950

aka irish coffee

l’italiano

950

toto cotugno

whisky | verse ‘room’

tiramisu | amandel | chocolade

daves coffee

geserveerd met artisanale amaretto

boombastic

1100

shaggy

aka italian coffee

amaretto | verse ‘room’

ericas coffee

chocoladecreatie van de dag

900

900

aka russian coffee

vodka | verse ‘room’

big cheese

1800

nirvana

homemade ‘kaas’schotel met vijgenijs

alle special coffees worden standaard plantaardig voor u
klaargemaakt.
u krijgt bij elke koffie een dosis verwennerijtjes.

#coffee

#fruitytea

“altijd geserveerd met minidessertje,
geselecteerd naar inspiratie van de chef”

“bijzonder fruitige collectie”

ristretto

350

490

dubbele ristretto

espresso (lungo)

460

350
tropicoco
490

550

440

mango | appel | kokos

the playful pear

dubbele lungo

almond latte

queen berry
hibiscus | bessen

groot | mild

americano

480

witte thee | lychee

klein | sterk

doppio

white peony

460

groene thee | sensha | peer

latte met amandelmelk

cococcino

550

kung flu fighter
eucalyptus | appel | salie

cappuccino met kokosschuim

490

#wellbeingtea

#blacktea

“vol goede eigenschappen”

“de beste selectie zwarte thee”

energinger

470

490

480

komkommer | basilicum

beeee calm

duke’s blues

tiffany’s breakfast

470

4 soorten zwarte thee | verkwikkend

460

yin yang

480

kamille | honing | vanille

koffie | karamel

dragon pearl jasmine 490

secret life of chai

groene thee | jasmijn

gember | anijs

detoxania

440

korenbloem | bergamot

groene thee | ginseng

cubamint

480

rozen | rozenbottel

gember | citroengras

ginseng beauty

la vie en rose

470

groene thee | venkel | lavendel

canister or tea?

480

alle thee wordt vegan geserveerd, met een glutenvrije
huisgemaakte verrassing 😊

1500

Onze thee kopen voor thuis? Dat kan! Bijna alle thee is verkrijgbaar in een
metalen canister, om mee te nemen naar huis of om geschenk te geven!

#degustive
#capovilla
zeer fijne distillaten van capovilla, met de hand
gebotteld en gelabeld. de prijs van de grappa
is per centiliter. geniet ten volle van de rijke
smaak die italië te bieden heeft.

poire williams
41°

400 /cl

cognac decroix

850 /5cl

een bijzonder verfijnde ‘poire williams’
met toetsen van kruiden en bloemen

biologische cognac, 80 jaar oud,
met toetsen van vijg en caramel

grappa di bassano
41°

pineau de charentes

350 /cl

650 /5cl

2013 – gerijpt distillaat met krachtige,
aromatische smaken

biologische pineau, perfect in balans
ideaal bij een dessert met chocolade

grappa tabacco
46°

oban
43°

500 /cl

900 /5cl

2012 – complexe grappa dat uw
verhemelte volop verwent

14 jaar oude whisky, met rokerige,
heel delicate smaak

lamponi selvatici
41°

saliza amaretto
28°

650 /cl

2015 – exclusief distillaat van vers
geplukte wilde frambozen,
met bijzonder lange afdronk

700 /5cl

artisanale amaretto, gemaakt van
de fijnste amandelen, met toetsen
van zachte sinaas en koffie

#lunch
3 dagen per week een heerlijk verse lunch
verrassend snel of heerlijk relax? aan jou de keuze!
maandag = vlees
donderdag = plantaardig
vrijdag = vis

one way ticket

1600

fast love

eruption

george michael

enkel hoofdgerecht

soep | hoofdgerecht

sweet surrender

1900

gimme more

1800

2100

tim buckley

britney spears

hoofdgerecht | dessert

soep | hoofdgerecht | dessert

elke dag is een plantaardig alternatief beschikbaar, mits reservatie vooraf!
lunch is verkrijgbaar van 12u tot 13u30 of tot einde voorraad.

#info
social media

bill

fb.com/foodbrugge

1 tafel = 1 rekening

www.hashtagfood.be

prijzen in euro (€)

#foodbrugge

btw inclusief

@foodbrugge
hashtagfood@hotmail.com
#food
hashtagfood

u kunt betalen met:
cash | bancontact | payconiq

open

ma – do – vr : 12u – 14u & 17u30 – 20u30
za – zo: 17u30 – 20u30

gesloten

dinsdag – woensdag

vakantie

20 juni 2019 – 8 juli 2019
vanaf 12 juli, verwennen we u met ons high summer menu 😊

allergenen
uitgebreide info over allergenen, vindt u per gerecht op de voorlaatste pagina.

MENU IN ENGLISH
green = plantbased
TAPA
big in japan
spanish lessons
toast
broccoli
round round
get that cheese

homemade sushi with soy sauce
spanish tapa of the day (changes daily)
toast of the day (changes daily)
guacamole of broccoli with crackers
vegetable pancakes (daily changing)
‘cheese’ of the day with raisins and nuts

950
950
950
950
950
950

MAIN DISHES
mexico
vietnam
calabria
sunrise
la vita e bella
ocean
koreatown
trick me
athena

chili sin carne with kidneybean, corn, tomato, …
noodles and eastern veggies in a heartwarming soup
pasta carbonara, to inspiration of the chef
baked salmon fillet with lime rice and asian herbs
royal fish stew with southern touches
salad with shrimps and more veggies than you can count
baked beef strips with korean fried rice
bun with pulled ‘pork’ and barbecue sauce
moussaka with lamb, zucchini & eggplant

2100
2100
2000
2200
2300
2200
2200
2100
2200

DESSERTS
boombastic
blue velvet
l’italiano
big cheese

chocolate creation of the day
cheesecake of blueberries with fresh fruit
tiramisu daves way
‘cheese’ platter with nuts and grapes

1100
1050
950
1800

MENUS (3 courses, selected by the chef, always a surprise)
garden
3-course menu with tapa, main and dessert
3900
confide in me
3-course menu with tapa, main and dessert (choose meat or fish as main) 3900

>> WE DO NOT ACCEPT CREDITCARDS NOR FOREIGN CARDS
>> TAPAS ARE NOT AVAILABLE AS A MAIN COURSE
>> 1 TABLE = 1 BILL

MENU EN FRANCAIS
vert = vegan
TAPA
big in japan
spanish lessons
toast
broccoli
round round
get that cheese

sushi fait maison avec sauce soja
tapa d’espagne du jour
toast du jour (toujours différent)
guacamole de broccolis
crèpes de legumes du jour
‘fromage’ du jour avec raisins et noix

950
950
950
950
950
950

MAIN DISHES
mexico
vietnam
calabria
sunrise
la vita e bella
ocean
koreatown
trick me
athena

chili sin carne avec mais, tomates, haricots, …
nouilles et legumes dans un bouillon réconfortant
pasta carbonara végétalien
filet de saumon sauté avec riz de citron vert
ragout de poissons avec touches de sud
salade avec crevettes et beaucoup de legumes
strips de boeuf ‘korea style’ avec riz sauté
pain avec “pulled pork” et sauce bbq
moussaka avec agneau, courgette et aubergine

2100
2100
2000
2200
2300
2200
2200
2100
2200

DESSERTS
boombastic
blue velvet
l’italiano
big cheese

création de chocolat du jour
tarte de myrtilles ‘cheesecake’ avec fruits frais
tiramisu d’inspiration du chef
plateau de ‘fromages’ avec raisins et sorbet de figues

1100
1050
950
1800

MENUS (menus à 3 plats, à l’inspiration du chef, toujours une surprise!)
garden
menu avec tapa, plat principal et dessert (tout vegan)
confide in me
menu tapa, principal (choisissez viande ou poisson) & dessert

>> NOUS N’ACCEPTONS PAS DE CARTES CRÉDITS
>> 1 TABLE = 1 COMPTE
>> LES TAPAS NE SONT PAS DISPONIBLE COMME PRINCIPAL

3900
3900

#allergenen
1. gluten 2. lactose 3. ei 4. noot 5. selder 6. pindanoot 7. sesam 8. mosterd 9. schaaldier 10. lupine
11. sulfiet 12. soya 13. vis 14. look 15. paprika 16. tomaat 17. ui 18. pikant 19. maïs 20. weekdieren
de meeste wijnen bevatten sulfiet, maar geen melk of ei.
de volledige kaart is vrij van gluten*, tarwe, melk en lactose. groen is standaard plantaardig.
(*) de bieren bevatten wél nog gluten!
big in japan
spanish lessons
toast
broccoli
round round
get that cheese

5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18
14 | 15 | 16 | 17 | 19
4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19
5 | 8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19
5 | 14 | 17
4 | 5 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19

mexico
vietnam
calabria

5 | 8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
14 | 15 | 16 | 17

sunrise
la vita e bella
ocean

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
5 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20
5 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 | 17

koreatown
trick me
athena

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
5 | 14 | 15 | 16 | 17
14 | 15 | 16 | 17

blue velvet
boombastic
l’italiano
big cheese

4
4 | 6 | 12
4 | 12
4 | 5 | 7 | 8 |14 | 15 | 16 | 17 | 19

garden
confide in me
little talks

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

we nemen allergenen ernstig. indien u zou twijfelen aan de samenstelling van een bepaald gerecht of indien we moeten
rekening houden met andere intoleranties of allergieën dan vermeld in onze lijst, gelieve ons zeker op de hoogte te stellen
hiervan. in bepaalde gevallen, vragen we u om uw officiële allergieënkaart, voor de zekerheid

#specialnights
elke laatste zondag van de maand, organiseren wij een ‘special night’ met vast menu.
u vindt hieronder de data van deze avonden.

31 maart
hey uk!
engelse gerechten met een belgisch tintje

28 april
eviva españa
opzwepend warm met heerlijk zuiderse toetsen

26 mei
vive la belgique!
helemaal belgisch, op de avond van onze verkiezingen

reserveren vooraf is een absolute must, want onze plaatsen zijn beperkt.
u kan online een reservatie maken via onze website of telefonisch

