HOT DRINKS
Keep it simple
Espresso
€ 2,40
om wakker te worden
Koffie
€ 2,40
hou het traditioneel
Amerikaanse koffie
€ 2,50
als jij van groot houdt
Doppio
€ 3,20
double espresso
Deca koffie
€ 2,40
It’s not always about coffee
Cappuccino
€ 2,80
koffie en melk , altijd een goede combinatie
Warme chocolade
€ 3,10

It is all about the flavour
B.B.C cappuccino (kokos)
€ 3,10
Cappuccino naar eigen smaak
€ 3,10
(vanille, karamel, hazelnoot, butterscotch, munt, passievruchten)
Latte macchiato
€ 3,10
Macchiato naar eigen smaak
€ 3,30
(vanille, karamel, hazelnoot, butterscotch, munt, passievruchten)
Espresso macchiato
€ 2,50
espresso met een perfecte druppel melk

Because you are Special
Nutella Latte
€ 4,10
Latte, Nutella, marshmallows
S’mores
€ 4,10
Latte karamel, slagroom, marshmallows , crakers , chocolade
topping
BBC Latte
€ 4,10
Latte kokos , slagroom, Bounty , chocolade topping
King of the Jungle
€ 4,10
Latte butterscotch , slagroom, Lion bar, chocolade shavings ,
karamel topping
Oreo Madness
€ 4,10
Latte hazelnoot, slagroom, Oreo, bresiliennenootjes, chocolade
topping
Alle Specials kunnen ook met warme choco geserveerd
worden in plaats van koffie
It’s tea o’clock
Klassieke thee (Biologische thee)
zwarte, groene of kamille
€ 3,10
€ 1,00 extra voor ijsthee
Verse munt thee
€ 3,30
€ 1,00 extra voor ijsthee
Verse warm gember thee met munt,
citroen, appelsien en honing
€ 3,50
€ 1,00 extra voor ijsthee
Verse warme thee met groene appel, appelsien, limoen,
framboos en honing
€ 3,50
€ 1,00 extra voor ijsthee
Verse groene thee met pompelmoes,
citroen en honing
€ 3,50
€ 1,00 extra voor ijsthee
Mojito thee - limoen en munt
€ 3,50
€ 1,00 extra voor ijsthee

ICE, ICE BABY
Ijs cappuccino
Koffie colada
(kokos, ijskoffie, slagroom)
+ Batida de coco € 1,30
Ijs espresso
Espresso en tonic
Frappe
Frappuccino
Cold kiss (Frappe en Baileys )

€ 4,10
€ 3,90
€ 2,70
€ 3,70
€ 4,30
€ 4,10
€ 6,80

Milkshakes
Classic milkshake
Banaan
Aardbeien
Chocolade en pindakaas
Bosbessen
Black & white
b.b.c.(kokos)

€ 7,70
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,80
€ 7,90
€ 7,50
€ 8,40

COLD DRINKS
Freshly squized
Sinaasappel
Pompelmoes
Mixt
(sinaasappel en pompelmoes)

€ 4,80
€ 4,80

Limonade – house made
Classic
Munt
Aardbeien
Aardbeien en munt
Gember
Gember en munt
Bosbessen
Sinasappel en aardbeien
Citronade

€ 4,80
€ 3,30
€ 3,60
€ 3,60
€ 3,80
€ 3,60
€ 3,80
€ 3,60
€ 3,80
€ 3,80

Soft drinks
Coca Cola / Coca Cola Zero / Sprite /Schweppes
tonic/Chaudfontaine plat water/ Chaudfontaine bruis water
/Minut Maide Appelsap
€ 2,70
Chaudfontaine plat/bruis ½ L
€ 4,70

Beer
Bitburger (0,33 cl)
Duvel
Westmalen trappist
Ter Dolen Blond
Ter Dolen Kriek
Bitburger Radler (0,33 cl)
Bitburger 0 % ( 0,33 cl)
Weisbier

€ 2,70
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,70
€ 3,70
€ 3,20
€ 2,80
€ 3,50

Cocktails
Mimosa
€ 8,00
cava , vers sinaasappelsap
Market Bellini
€ 9,00
cava, puree van seizoen fruit
Mojito
€ 9,00
rum, bruis water, bruine suiker, munt
Mojito Rasberry
€ 9,50
rum, bruis water, bruine suiker, munt, framboos
Cosmopolitan
€ 9,00
vodka, triple sec, limoen, rode bessen
Cuba libre
€ 9,00
rum, limoen, cola
BBC Cocktail
€ 9,50

laat u verassen

Gin and tonic
Coffee Gin
€ 8,80
gin, tonic, shotje koude espresso
Aviation (V.S.)
€ 13,00
Botanische ingrediënten die in sterke mate tot de voorgrond
treden, met tinten van lavendel, kardemom en sarsaparilla +
Fentimans Tonic
Death’s door
€ 13,00
Jeneverbessen en kruiden nemen de bovenhand en worden
rijkelijk aangevuld door een peperachtige scherpte + Fentimans
Tonic
Bombay Gin

€ 10,20

Mocktails
Kiwi squis
€ 4,90
lime, kiwi, sprite
Parfume du famme
€ 5,30
lime, ananassap, sinaasappelsap, veenbes
Safe Sex
€ 5,30
perzik sap, sinaasappelsap, grenadine
Cinderella
€ 5,30
citroensap, ananassap, sinaasappelsap, bruiswater

Bubbels
Cava
Fles cava
Huiswijn
Rood , wit of rosé
Fles wijn

€ 5,50
€ 30,00
€ 4,70
€ 22,50

It’s always better when it comes all together ( 9u00 –
11u30 )
Ultimate breakfast ( Amerikaans) –
€ 16,50
Een warme drank naar keuze : espresso, koffie, warme choco of
thee (zwart , groen of kamille )
Vers fruitsap en yoghurt - granola
Amerikaanse pannenkoek en boter, spekjes en Bio spiegeleitjes,
avocado,zuurdesem toast - gerookte zalm en hash brown
Suplement mimosa - €4,50
Kids ontbijt - € 9,90 (tot 11jaar)
Kids cappucinno, vers fruitsap, vers fruit, Bio spiegelei , kaas,
hesp, broodjes en een mini pannenkoek met chocolade saus
Breakfast – € 16,90
Een warme drank naar keuzen : espresso, koffie, warme choco of
thee (zwart , groen of kamille )
Verse fruitsap en yoghurt - granola
Vers fruit
Assortiment mini-ontbijtkoekjes en vers gebakken
broodjes
Jonge kaas, brie en charcuterie
Gerookte zalm
Bio spiegeleitjes met spek
Boter, choco en confituur
Suplement cava - € 4,00
Suplement maplesyrop : € 1,00

Breakfast – the most important meal of the day (9u00
– 11u30 )
Klein ontbijt: € 12,50
Bio spiegelei met ontbijtspek, één koffie of thee, verse fruitsap,
twee broodjes met kaas
Suplement cava - € 4,00
Ontbijt Croissant : € 6,80
Croissant, Kass, Biologische Spiegelei, Houthakker spek
Croissants are coffee’s best friend
Croissant
Croissant en koffie
Croissant met pindakaas en banaan
Croissant met nutella en aardbeien
Suplement confiture en boter

€ 1,20
€ 2,90
€ 2,10
€ 2,30
€0,30

Brunch vanaf 9u00
Super food – gezonde zuurdesem toast
Smoked salmon and dill: smeerkaas, rode ui, pijpajuin, gerookte
zalm, komkommer, dille, kaviaar, gekookt Biologisch ei
1stk € 8,80 2stk € 13,80
Smoked salmon and cream cheese : smeerkaas, gerookte zalm,
avocado, radijs, gekookt Biologisch ei
1stk € 8,00 2stk € 12,70
Smoked salmon and pickels: avocado, radijs, gerookte zalm,
augurk, cherry
tomaten 1stk € 8,40 2stk € 12,80
Avocado and egg: avocado, gekookt Biologisch ei
1stk € 7,50 2stk € 11,50
Goat cheese and quinoa: geitenkaas, aardbeien, quinoa
1stk € 7,50 2stk € 11,50
Strawberry and honey: smeerkaas, aardbeien, honing, basilicum
1stk € 7,50 2stk € 11,50
Advocado and basil: avocado, cherry tomaten, basilicum
1stk € 7,10 2stk € 11,10
Youghurt Granola met vers fruit en honing € 8,80

Brunch vanaf 9u00
Buttermilk Biscuit Sandwich - € 10,90
Bio Roerei, cheddar, tomatenjam en hash brouwns (geraspte
gebakken aardappel)
Country Breakfast – € 11,60
Twee Bio eieren naar eigen keuze (spiegelei of roerei), gegrilde
ham, hash browns, housemade buttermilk biscuit
Spanish Scramble - € 12,70
Twee Bio eieren, chorizo, tomaten, gekarameliseerde ui,
pijpajuin, gesmolten cheddar en hash browns
Extra : toast + €0,50
Brioche French Toast - € 12,50
Ons gezonde versie met zuurdesembrood, gekarameliseerde
banaan, geroosterde pecannoot, warme boter met ahornsiroop
American pancakes with warm maple syrup - € 12,00
Bosbessen of banana-walnoot of chocolade
American pancakes with bacon and maple syrup - € 12,00
Eggs Benedict - The classic New York Breakfast - € 14,70
Gepocheerde Bio eieren, gegrilde ham, klassieke hollandaise
saus, over een geroosterd homemade buttermilk biscuit
Extra: met gerookte zalm - € 16,70
Huevos Rancheros - € 14,00
Bio Spiegeleieren, rode bonen, guacamole, zure room, jalapeno,
salsa picante, cheddar, tortilla. Extra: chorizo + € 2,50
Roerei met gerookte zalm - € 13,00
Zacht gebakken Bio roerei, gerookte zalm, zure room, pijpajuin,
sla en zuurdesemtoastje

Frittata – Vegetarisch - € 12,70
Frittata – Met vlees – 14,50
Wij gebruiken Biologische eiren. Hollandaise wordt bereid met
rauwe eieren

Sides
Spek – 4
Handgesneden frietjes – 3,2
Onion rings – 6
Chorizo – 4
Sla – 4
Gegrilde ham – 4
Avocado – 4
Twee Biologische eieren – 4
Gepocheerde Biologische eieren (2stks) - 6
Augurk – 2
Hash brown - 4
Gegrilde kipfilet – 7
Warm ahornsiroop – 2
Toast – 2
Huisgemaakte Buttermilk Biscuit met boter en jam – 3

Lunch vanaf 12u00
Salades
Kale Salade - € 14,50
Extra: gegrilde kip € 16,00
Met stukjes avocado, quinoa, cherry tomaten, rode ui, groene
pompoenzaden en citroenvinaigrette
-kale salade = boerenkoolsla ( enkel het winter seizoen ,
de rest van het jaar wordt deze sla met romain geserveerd)
Strawberry Cobb Salad € 16,40
Romaine, aardbeien , avocado, gegrilde kip, rode ui, geiten kaas,
prosciutto, gekookt Biologisch ei, yoghurt dressing
Cilantro – lime shrimp Salad € 16,90
Romaine, 6 scampi, avocado, cherrytomaten, rode ui, Godes
dressing
Grilled Chicken Honey Mustard
Salad € 15,50
Gegrilde kip, sla, gegrilde spek, cherrytomaten, rode ui, gekookt
Biologisch ei, honing – mosterd dressing
Extra : add advocado + € 2,50
Fried chicken and Blue cheese
Salad € 16,50
Rucola and romainsla, a la minute gepaneerde kipfilet,
gorgonzola dolce, peer,pecannot, cherry tomaten, radjs – blue
cheese dressing
Alle onze slaatjes worden geserveerd met brood

Sandwiches en burgers
Grilled Chicken Sandwich - € 14,50
Avocado, spek, chipotle mayonaise, romaine, tomaten op een
gegrilde toast, handgesneden frietjes en koolsla
Veggie Sandwich - € 13,00
Avocado, geiten kaas, tomaten, romaine, kruidenmayonaise op
een gegrilde toast, met sla
B.B.C. Cheeseburger (200g) - € 16,00
Black Angus Burger, cheddar, gekarameliseerde ui, Bio spiegel
ei, augurk met handgesneden frietjes en koolsla
Simmental Burger (200 g) - € 16,80
Tomaten, romain, chedar, ketchup, mosterd, spek, handgesneden
frietjes en koolsla
Fried Chicken Burger - € 14,50
Lemon – pepermayonaise, romaine, augurk, met handgesneden
frietjes en koolsla
Fish Burger - € 16,80
Sla, tomaten, komkommer, tartaarsaus, koolsla en handgesneden
frietjes
Veggie Burger - € 15,00
Sla, tomaten, komkommer, herbmayonaise, koolsla en
handgesneden frietjes
Pizza Tortilla - € 12,50
Tortilla, chorizzo, tomaten, avocado, zure room, salsa picante .
Extra : met scampi in plaats van chorizo € 14,50

WE LOVE KIDS (tot 11 jaar)
Cappucinno kids
Mini hotdogs
Mini Oreo pannenkoeken
Extra maplesyrop

€ 2,70
€ 4,00
€ 7,60
€ 2,00

Vanaf 5 personen een keuze uit 4 verschillenden gerechten.
*Voor allergene informatie kan u ziech wenden tot our “BBC”
- team. Graag houden we rekening met uw speciale wensen,
eventuele diëten en allergieën. Het is niet uit te sluiten dat
bepaalde voedingsmiddelen in contact komen met elkaar.
Onze maaltijden worden immers vers bereid.

Reserveren kan via telefoon 011/18.87.29 of via email
info@BBCHasselt.be

Adress: Zuivelmarkt 13, 3500 Hasselt
Openingsuren :
Elke dag van 9u00 tot 17u00
Donderdag gesloten
Volg ons op :

en

Afhalen is ook mogelijk !!!

