
Bij Bermudas Beach Bar kan je binnen met het zicht op het indoorzwembad of op het terras genieten van de 
zon met een ijsje, frisdrank  of smullen van een kleine of grote snack die je zelf bestelt in onze glimmende 
Airstream. 
Na het bestellen krijg je de drankjes alvast mee, samen met een buzzer en kan je een tafel uitkiezen op het 
terras, in de loungehoek, aan een surfplank of binnen met zicht op het indoorzwembad. De buzzer is een 
oproepsysteem dat aankondigt dat je gerecht klaar is om af te halen aan de grote tegeltafel aan de keuken. 
Op de menukaart staan verschillende soorten burgers, broodjes, salades, tapas en zoet. 
Ons terras beschikt over een trendy  beachbar en verschillende gezellige zithoekjes.  Ook zijn er comfortabele 
loungebanken met de mogelijkheid om in de schaduw te zitten op de echte zomerse dagen.  

Verplichte consumptie 

OPENINGSUREN 
Brasserie  maandag tot vrijdag vanaf 10u  
  zaterdag en zondag vanaf 9u  
 
Keuken   maandag tot vrijdag van 11u30 tot 21u 
  zaterdag 10u tot 21u  
  zondag van 10u tot 18u 

SUMMER BREAK 
29th JUNE 
From 16u - 23u 
Drinks - Beats - Fun - Sun 
#putonyourdancingshoes



Frankrijk 

1/2 Frans baguette FROMAGE   € 4.50
 brie, kropsla, tomaat, wortel, 
radijs en mayonaise   
  
1/2 Frans baguette JAMBON   € 4.50 
beenham, kropsla, tomaat, 
wortel, radijs en mayonaise 
   
1/2 Frans baguette COMPLET    € 5.50
brie, beenham, kropsla, tomaat, 
wortel, radijs en mayonaise  

SALADE CAFÉ PARIS    € 12.50 
kropsla, wortel, tomaat, radijs, 
ijsberg, krokant van spek en 
vinaigrette van framboos

Gebakken scampi met lookboter en 
verse tuinkruiden     € 9.50
met Frans baguette

ITALIE  
Linguini bolognaise     € 11.00 
Linguini scampi | look | tuinkruiden   € 12.50
Linguini Carbonara met pancetta   € 12.00
Tomatensoep met saffraan    € 5.00 
Tomatensoep met saffraan en room   € 5.50 

AMERIKA
 

Rundshamburger   € 8.00
100% vers rundsgehakt 
tomaat | kropsla | rode ui | augurk 
Amerikaanse barbecuesaus 

Vegetarische quinoa burger  € 8.00
Tomaat | kropsla | rode ui | augurk 
 Amerikaanse barbecuesaus

Kippenburger   € 8.00
Tomaat | kropsla | rode ui | augurk
 Amerikaanse barbecuesaus

 * extra crispy bacon         + 0.50 
 * extra cheddar kaas       + 0.50 
 * burger xxl  (2 burgers) + 2.00 
 * spicy wedges                    + 2.00
 * slaatje                                  + 1.50 

Bermudas hot wings  (kippenvleugeltjes) € 8.50 
Spicy wedges, onion rings en 
Amerikaanse barbecuesaus  
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AZIE
 

Tom Kha Gai        € 7.50 
Thaise maaltijdsoep met kip, rode curry, kokosmelk, 
udon noedels en shiitake
Satay gai       € 9.00
gebakken rijst met hoisin, oosters gemarineerde kipsaté 
en pindasaus en shiitake
Pad Thai kip       € 9.50
gebakken noedels met kip, gewokte groentjes en kroepoek 
Pad Thai vegetarisch      € 9.00
gebakken noedels met gewokte  groentjes en kroepoek 
Pad Thai scampi       € 9.50
gebakken noedels met scampi, gewokte groentjes en kroepoek
Pad Thai kip/scampi      € 11.00
gebakken noedels met scampi, kip, gewokte groentjes en kroepoek 

MEXICO
   
Slaatje Bermudas       € 13.50
kropsla, ijsberg, tomaat, avocado, zure room, jalapeño, 
crumble van nacho, limoen, onion rings 

Nacho’s met barbecue saus      €  7.50 

Warme nacho’s met cheddar en jalapegno’s     €  9.00 

Mexicaanse wrap met kip      €  9.50
ijsbergsla, avocado, zure room, jalapegno, wortel 

Mexicaanse wrap vegetarisch     € 9.50
ijsbergsla, quinoa, avocado, zure room, jalapegno’s, wortel 

Mexicaanse wrap runds      € 10.50
ijsbergsla, runds, avocado, zure room, jalapegno’s, wortel
 * Extra cheddar kaas    + 0.50
 * Extra jalapeño’s           + 0.50
 * Extra nacho’s                + 1.00



SOEP 
geserveerd met brood en boter 

Dagsoep     € 4.00
Tomatensoep     € 4.00 

Kindergerechten  
   voor kinderen tot 12jaar 
Linguini bolognaise of pesto  € 7.00 
Frietjes met curryworst  of kipcorn  € 5.50 
Frietjes met kippenvleugeltjes   € 6.50 

Allergie / voedselintolerantie

Heeft u een allergie / voedselintolerantie?
 Meld het aan onze verantwoordelijke! 
Deze persoon kan u informeren over de allergenen 
en contact maken tussen u en de keuken. Wij gaan 
heel zorgvuldig om met uw voedselallergie / voed-
selintolerantie. 
Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken 
nooit 100% uit te sluiten.

IJsjes  Chips snoep 

Cornetto     € 2.50 
Magnum     € 3.00
witte chocolade | amandel  | melkchocolade 
Twister      € 2.50
Schatkist    € 2.50 
Calipo      € 2.00
cola | sinaasappel 
Solero      € 3.00 
Raket      € 1.50 
Ben & Jerry’s ice cream   € 3.00
Chips zout - paprika    € 1.50 
Chips andere smaken   € 2.00 
Suikerwafel     € 1.50 
Snoepzakje     € 2.00 

pannenkoeken  
geserveerd van 14u tot 17u30 

Pannenkoek met suiker    € 3.50 
Pannenkoek met nutella    € 4.00
Pannenkoek met siroop    € 4.00 
Pannenkoek met confituur    € 4.00



Wijnen 
Witte wijn   glas € 3.50  fles € 19.00 
Chardonnay  
Rosé wijn   glas € 3.50  fles € 19.00
Grenache 
Rode wijn   glas  €3.50  fles € 19.00
Merlot 
 

Warme dranken . 
THEE    
Zwart     € 2.20
Groen     € 2.20
Rozenbottel    € 2.20
Kamille     € 2.20
Munt     € 2.20 
Citroen     € 2.20
Fruit     € 2.20 

KOFFIE  
Espresso     € 2.20 
kleine pittige koffie 
Lungo     € 2.20 
gewone koffie 
Cappuccino met gestoomde melk  € 2.50  
Crèmaccino cappuccino met slagroom € 2.70 
Latte  Macchiato    € 3.00 
gestoomde melk, melkschuim 
en espresso 
Crazy  Nuts     € 3.10
Latte met hazelnootsiroop 
Hasseltse Macchiato    € 3.10
Latte met speculaassiroop 
Koffie Verkeerd     € 2.50 
Warme chocolademelk   € 2.40 
Warme chocolademelk met slagroom  € 2.70  

FRISDRANKEN
Chaudfontaine  bruis | plat  € 2.20 
Cola  |  Cola Zero    € 2.20 
Fanta | Sprite   € 2.20
Tönisteiner  citroen  | organge € 2.50
Tönisteiner multivruchten  € 2.50
Tonic    € 2.40
Ice  Tea    € 2.40
Cecemel  | Fristi   € 2.40 
Appelsap | sinaasappelsap   € 2.40 
Fever-tree   € 3.50  
Red Bull     € 3.00 

BIEREN
Cristal Alken   € 2.20 
Affligem Tripel    € 3.50
Grimbergen donker | blond  € 3.40 
Duvel    € 3.50 
Kriek    € 3.00 
Maes Radler citroen  € 2.50  
Maes 0%   € 2.20
Desperado’s   € 3.90 

Aperitieven
Cava    € 4.50   
Hugo Spritz   € 5.50    
Martini  wit   € 4.00
Martini  Rosato | Bianco Royale  € 6.00 
Aperol Spritz   € 6.00
Gin  Bombay Saphire  zonder tonic € 6.00
Wilderen zonder tonic  € 8.00
Copperhead zonder tonic   € 9.00


