
THEN WE DO EVERYTHING ELSE

FIRST WE EAT 
AND DRINK



ALSO VERY INTERESTING TO READ

ABOUT OUR 
CONCEPT



SPAGHETTO AND SPAGHETTI
Enkel en alleen maar spaghetti... Naast onze ruime keuze aan sauzen kunt u kiezen uit witte (capellini 
of normaal), volkoren, glutenvrije en speltspaghetti. Laat je niet misleiden door de lichte kleur van onze 
volkorenspaghetti, deze is wel degelijk 100% volkoren. Voor glutenvrije en speltspaghetti wordt een 
supplement aangerekend. 

ALLERGIC AND GLUTENFREE
Heeft u een allergie? Laat ons dit weten! We proberen alvast ons best te doen om alles in goede banen te 
leiden. Achteraan vindt u onze allergenenkaart waar onze gerechten met de allergenen op vermeld staan. 

ITALIAN? NOT!
Wanneer u spaghetti hoort denkt u: “Weer een Italiaans restaurant?”. Dit zijn we absoluut niet, maar we 
hebben uiteraard Italiaanse invloeden. Ook de kookwijze van onze spaghetti en bereiding van onze 
sauzen is niet altijd of geen typisch Italiaanse stijl. We hebben verschillende invloeden in een leuk, warm 
en gezellig concept proberen te gieten dat toegankelijk is voor iedereen. 

NO-WASTE-NONSENSE POLICY
Na enkele happen reeds voldaan? We verspillen wereldwijd een derde van het voedsel dat we 
produceren. In de verschillende stappen van de voedselketen, vanaf het veld tot op ons bord, bestaan 
initiatieven tegen voedselverspilling. En met onze doggybag dragen wij uiteraard graag ons steentje bij. 

DINING AND SMILING
Ook bij ons kunnen de wachttijden soms iets hoger oplopen. Hier kunnen verschillende zaken een rol 
spelen die niet altijd zichtbaar zijn voor u. Wij vragen u dan ook begrip te hebben en te blijven lachen 
indien door drukke bezetting, groepen of andere factoren uw bediening iets minder vlot zou verlopen.

Is er iets dat je niet lust? Of heb je een speciaal verzoekje? Aarzel niet om onze medewerkers of chef aan 
te spreken. We proberen steeds, afhankelijk van de drukte, te zien wat mogelijk is.

NUMBER 4 IS SPECIAL
Zowel in vele geloven als de wetenschap heeft nummer 4 een speciale betekenis. Ook hier is dit 
nummer belangrijk voor ons... We vragen u de gerechten per tafel te beperken tot maximum 4 (buiten 
onbeperkt bologneses gerekend). Dit is bewust gedaan om de keuken niet te overbelasten en op die 
manier alle tafels zo vlot mogelijk te kunnen bedienen.



ALSO SOME SMALL STARTERS

LOVE MEAT AND
BOLOGNESE



MISTER B   € 9 // €11 // €13
Spaghetti bolognese op basis van gehakt en groenten in een tomatensaus.

MAMA B  € 10 // €12 // €14
Spaghetti bolognese à la mama, in z’n eenvoud. Gehakt in een tomatensaus zonder groenten.

MISTER B.COOKED    € 11 // €13 // €15
De traditionele bolognese, traag gegaard in rundsbouillon en rode wijn. Deze bevat zeer weinig tomaat en 
heeft een unieke sterke vleessmaak. Een topper bij vleesliefhebbers!

MISTER B. A CHICKEN   € 11 // €13 // €15
Een licht pikante spaghetti bolognese op basis van kippengehakt, paprika, groenten en tomatensaus.

MISTER B. HOLLYWOOD   € 11 // €13 // €15
Bolognese op basis van 3 soorten vlees met een toets van citroen en kruidnagel. Gemaakt zoals in het 
gekende restaurant “Il Piccolino” in Hollywood. 

MISTER B. SPECIAL    €14
Stel zelf je bolognese samen. Dit is de Mister B met volgende extra mogelijkheden:
Ajuinblokjes, paprikablokjes, champignons, courgettes, aubergine, pijpajuin, look, Italiaanse kruiden, 
room en harrissa

DON MEAT BALL €18
Gebakken gehaktballen met spaghetti in een saus op basis van tomaat en paprika, afgewerkt met 
schilfers van Parmezaan.

SIXPACK ONLY € 17 // PERSOON
De traditionele trio van pasta. U hebt de mogelijkheid om samen 3 spaghetti’s uit de bolognesesauzen te 
kiezen. Mister B Special en Don Meat Ball zijn hier niet in mogelijk.

// Een Sixpack Only is enkel mogelijk per tafel en dit voor maximum 4 personen waarbij de keuze 
voor iedereen hetzelfde is. Let op indien u in de eerste shift zit of u moet nog weg, dit vraagt een 
iets langere wachttijd. //

A TASTE OF ANTISPAGHETTI
// OM MET 2 TE DELEN //

Beef carpaccio  € 8
Pata negra  € 12
Portie olijven of portie kaas en salami  € 5
Mix van olijven, kaas en salami  € 8

TIP! BENT U JARIG? DAN KRIJGT U VAN ONS, OP VERTOON VAN UW 
IDENTITEITSKAART, EEN GRATIS APERITIEF VAN HET HUIS AANGEBODEN.

S M L 



ALSO SOME BIRDIES AND FISH

NICE AND 
CREAMY



MACKY CHEESE  € 14
Onze versie van “Mac and Cheese”, of beter gekend als gekookte ham met kruidenkaas.

SIR CANARA  € 15
Een heerlijke spaghetti op basis van sjalot, champignons, spek en zwarte peper, afgewerkt met schilfers 
van Parmezaan.

COC-A-NUT CHICK  € 19
Kleine stukjes kip in een zacht sausje op basis van kokos en curry, koriander en kleine stukjes mango.

MUSHY CHUCK  € 19
Spaghetti in champignonroomsaus met kleine stukjes kip en spek.

PES-TO-CHICK  € 19
Kleine stukjes kip in een groen pestoroomsausje met pijnboompitjes, afgewerkt met kerstomaat.

ASIAN CHICKA  € 19
Spaghetti met kleine stukjes kip, ajuin en mix van oostelse gewokte gloenten.

SWEET SCAMPA  € 20
Een zoet-pikant roomsausje op basis van fijngesneden paprika met scampi.

SCAMPASIA  € 20
Spaghetti met scampi, ajuin en mix van oostelse gewokte gloenten.

CHIEF SCAMPO € 20
Spaghetti in een getomateerd dragonroomsausje met scampi.

MISS SALLY € 20
Spaghetti met fijne stukjes zalm in een romig bieslooksausje.

HERBY SAL € 20
Spaghetti met fijne stukjes zalm in een romig sausje met kruidenkaas.

SLIPPY SQUID € 20
Calamares in een pikant tomatensausje met ajuin en witte wijn.

SEA STUFF € 20
Spaghetti met vruchten van de zee in een kruidige tomatensaus.

TWO CRAZY € 20 // PERSOON
De traditionele trio van pasta. U hebt de mogelijkheid om samen 3 spaghetti’s uit verschillende sauzen te 
kiezen, waaronder ook de bologneses en Don Meat Ball. Mister B Special, Slippy Squid, Sea Stuff, 
Scampasia en Asian Chicka zijn hier niet in mogelijk. 

// Een Two Crazy is enkel mogelijk per tafel en dit voor maximum 4 personen waarbij de keuze 
voor iedereen hetzelfde is. Let op indien u in de eerste shift zit of u moet nog weg, dit vraagt een 
iets langere wachttijd. //

TIP! BENT U ALLERGISCH OF WENST U EEN AANPASSING? WE KIJKEN IN WELKE 
MATE HET MOGELIJK IS OM AAN UW WENSEN TE VOLDOEN.



ALSO A CHALLENGE AND KIDS FOOD 

VEGGIE AND 
FLYING PANS



GREEN HUGGER  € 15
Een bom van groentjes met quorn in een getomateerd sausje. Dit kan ook zonder quorn.

CHEESY LOVER € 15
Spaghetti met een lekkere kaassaus van Emmental, Parmezaan, Pecorino en kruidenkaas.

BLOODY VAMPIRE € 13
Spaghetti met een saus op basis van tomaat en paprika, afgewerkt met basilicum.

SMALL MISTER B ( kids ) € 7
Gehakt en groenten in een tomatensaus.

TINY MAMA B ( kids ) € 8
Gehakt zonder groenten in een tomatensaus.

MINI MEAT BALL ( kids ) € 10
3 gehaktballen met tomatensaus.

LITTLE MACKY CHEESE  ( kids ) € 8
Ham met kaassaus ( zonder kruiden )

A FLYING PAN SPAGHETTI
// DEZE SPAGHETTI’S MET ORIGINEEL GETINTE RECEPTEN WORDEN RECHTSTREEKS VAN 

HET VUUR IN EEN PAN OP UW TAFEL GEPLAATST  //

AIR CANARA: Stukjes spek, eieren, Parmezaan en zwarte peper. € 15
AIR PES-TO:  Pesto alla Genovese, scheutje room, pijnboompitten en snoeptomaatjes. € 16
AIR ARAB:    Pikant gekruide tomatensaus met ajuin en rode paprika’s. € 16
AIR GREEN:    Bom van groentjes in een gekruid tomatensausje ( kan ook niet pikant ). € 15

// Is mogelijk voor tafels van maximum 4 personen. //

TIP! GRAAG UW KLEREN ZONDER SAUS? WEES EEN HELD EN VRAAG GERUST EEN 
“ HERO “ BAVETTE TIJDENS HET ETEN! GEEN NOOD, HIER IS DAT NORMAAL...

TRY OUR XL-CHALLENGE!
// 2.3 KG SPAGHETTI IN 30 MINUTEN TIJD //

Klaar voor een uitdaging? Probeer deze spaghetti te verorberen, betaal niet 
en kom op onze Wall Of Fame! Vraag naar de voorwaarden en succes!

€20



A FUN CONCEPT FOR GROUPS

GOOD FOUR 
MORE



TIP! NA ENKELE HAPPEN REEDS VOLDAAN? VRAAG EEN DOGGYBAG EN NEEM UW 
RESTJES MEE. DIT IS ONZE NO-WASTE-NONSENSE POLICY.

GOOD FOUR MORE €20
// VANAF 4 OF MEER PERSONEN IS HET MOGELIJK EEN ECHT FESTIJN TE CREËREN //

U hebt de mogelijkheid om samen 4 verschillende sauzen uit te kiezen, waaronder ook de 
bologneses en Don Meat Ball, die op uw tafel worden geplaatst. De sauzen worden in een 

hoeveelheid geserveerd zodat iedere persoon 1 volwaardige portie heeft door van iedere saus te 
kunnen proeven. Hierbij raden wij aan om minstens één bolognese te nemen.

Mister B Special, Slippy Squid, Sea Stuff, Scampasia en Asian Chicka zijn hier niet in mogelijk. 

YUMMY TIME €24
// ALTIJD LEKKER MET EEN APERITIEFHAPJE ERBIJ //

Mix van olijven, kaas en salami of Pata Negra plankje (+€2)
+

Good Four More

HAPPY TUMMY €26
// EET JE BUIKJE ROND MET ALLES EROP EN ERAAN //

Mix van olijven, kaas en salami of Pata Negra plankje (+€2)
+

Good Four More
+

Creamy Tower of White Lady

LITTLE DRUNK €12

Huiswijn en water tijdens de maaltijd.

NAKED WASTED €18

Glas cava of fruitsap als aperitief
Huiswijn en water tijdens de maaltijd.



ALSO TIME TO LET US KNOW

IF YOU ARE 
ALLERGIC



Mister B (glutenvrije bolognese beschikbaar) 1-5-2-3  
Mama B 1-2-3-8
Mister B.Cooked 1-2-5-8-9
Mister B. A Chicken 1-2-3-5
Mister B. Hollywood 1-2-5-8-9
DON MEAT BALL 1-2-3-5-6-8-10-11
MACKY CHEESE (kan niet melkvrij) 1-2-5-6-8-10
SIR CANARA  2-3-9
COC-A-NUT CHICK (kan zonder sesamzaad) 11-13
MUSHY CHUCK 2-9-10
PES-TO-CHICK (kan zonder pijnboompitten) 2-6-7
ASIAN CHICKA GEEN
SWEET SCAMPA 2-13
SCAMPASIA 2-13
CHIEF SCAMPO  2-13
MISS SALLY 2-12
HERBY SAL (kan niet melkvrij) 2-12
SLIPPY SQUID 2-5-14
SEA STUFF 2-5-12-13-14
GREEN HUGGER  2-3
CHEESY LOVER 2
BLOODY VAMPIRE  GEEN
AIR CANARA 2-3
AIR PESTO (kan zonder pijnboompitten) 2-6-7
AIR ARAB 2
AIR GREEN  2-3
CHOCOLATE VOLCANO 1-2-3-8
WHITE LADY    (met smarties 1-8-10) 2-3
CREAMY COFFEE CAKE 1-2-3-8
CREAMY TOWER 1-2-3-6-8

TIP! INDIEN U IN DE EERSTE SHIFT ZIT IS HET MOGELIJK DAT UW TAFEL 
NOGMAALS GERESERVEERD IS. TIJDENS DE 2DE SHIFT, STARTEND VANAF 20U, 
HOEFT U HIER GEEN REKENING MEE TE HOUDEN.

1.   GLUTEN
2.   MELK
3.   EI
4.   LACTOSE
5.   SELDER
6.   NOTEN
7.   PINDA
8.   SOJA
9.   SULFIET
10. MOSTERD
11. SESAMZAAD
12. VIS
13. SCHAALDIEREN
14. WEEKDIEREN
15. LUPINE

Hier vindt u een overzicht van al 
onze gerechten en bijbehorende 
allergenen. Het nummertje naast 
de naam is het allergeen dat 
aanwezig is in het gerecht. 

Sommige gerechten kunnen ook 
met sojaroom worden gemaakt, 
dus vergeet zeker niet te 
vermelden waar we moeten op 
letten. U mag ook altijd de chef 
rechstreeks aanspreken op het 
moment van de bestelling.

We hebben ook glutenvrije en speltspaghetti. Hiervoor wordt een supplement aangerekend.



EVERY OCCASION IS A SPECIAL ONE

A CONCEPT FOR 
EVERYONE



ELKE GELEGENHEID IS UNIEK
Een verjaardag, communie, vrijgezellenavond, bedrijfsfeestje of gewoon ‘ just like that ‘… Alles is 
mogelijk bij ons. Laat ons weten welke datum je zou willen komen en we bekijken samen met u hoe we 
een mooie middag of avond kunnen plannen. 

FORMULE OP MAAT
Naast onze standaardformules kunnen we uiteraard ook formules op maat aanbieden. En dit voor 
groepen vanaf 15 personen.  Het is ook mogelijk het restaurant privé af te huren onder bepaalde 
voorwaarden. Stuur ons een mailtje voor meer informatie.

SAUZEN VOOR BEDRIJF OF THUIS
Geeft u een feestje? Op het bedrijf snel iets eten? Het is ook mogelijk om sauzen door ons te laten 
maken. Onze sauzen worden nooit diepgevroren, waardoor u ze zelf nog bij overschot kunt 
invriezen. 

SNELLE BEDRIJFSLUNCH
U hebt weinig tijd en wil toch graag met klanten of collega’s van een snelle lunch komen genieten. Geef 
ons ten laatste voor 10u telefonisch door wat u wil zodat we de nodige voorbereidingen kunnen doen en 
u sneller kunnen bedienen.

ASK FOR YOUR LOYALTY CARD!
Waarom? Omdat wij onze trouwe klanten graag belonen... We beschikken over een eigen 

klantenkaart met spaarsysteem.  Het is heel simpel. Voor elke 200 punten krijgt u een tegoed van 
€5 die op elk moment kan gebruikt worden. 

Deze is kaart is uiteraard gratis!

TIP! HET IS VAAK ENORM MOEILIJK VOOR ONS OM TIJDENS DRUKKE BEZETTING 
MET IEDEREEN AFZONDERLIJK AF TE REKENEN. DAAROM VRAGEN WIJ DAT 1 
TAFEL 1 REKENING IS. WE AANVAARDEN OOK BANCONTACT EN VISA.



AND SUPPORT US ONLINE

THANK YOU FOR
YOUR VISIT


