
Klassiekers: Van de grill: Kids:

Kaaskroket 2st 15,00€        

Artisanale garnaalkroket 2st 18,50€        Ribbekes van de chef,  met ananas en slaatje Hamburger met frietjes 9,00€      

Duo kaas-garnaal 17,00€        Original, zoete lak 21,00€    Curryworst met frietjes 9,00€      

Texas Bourbon, lak op basis van Bourbon 22,00€    Fishsticks (4st) met appelmoes en frietjes 11,00€     

Supplement frietjes/kroketten 3,00€         Tennessee chilli, pikant! 22,00€    

Supplement frietjes/kroketten 3,00€      

Dessert:

Vegetarisch: Homemade hamburger 250g  (80% runds) tussen bun, met frietjes: Moelleux 6,00€      

Bun met dubbele veggieburger,  cheddar, sla, Chef's lak, 18,00€        Chef's choice: Cheddar, Chef's original riblak, sla, ui, hamburger, ge- 19,00€    Sabayon Zabaglione (met bolletje ijs, min 2 pers) 9,20€      

 appel, auberginne, gepofte tomaat, cheddar pofte tomaat, appel, BBQ-suas, frietjes Sabayon met bier vant vat (naar keuze, met bolletje ijs,  min 2 pers) 9,20€      

Slaatje geitenkaas, honing en noten 17,00€        Fat Joe: Chef's speklak, verse koolsla, hamburger,  gegrilde 24,00€    Cafe Glace Akoestiek (Dubbele espresso, koffielikeur, bol speculoos ijs , room) 9,50€      

Gewokte groenten met noedels 15,00€        aubergine, pulled pork, spek, Chefs porklak, frietjes Coupe vanille of chocolade (2x vanille of chocolade, slagroom) 7,80€      

Texas Longhorn: Cheddar, sla, gefrituurde ui,  hamburger, spek, sweet relish 20,00€    Dame Blanche (2 x vanille, slagroom, chocoladesaus) 8,80€      

gepofte tomaat, Chef's speklak, frietjes Coupe Bresilienne (2 x vanille, slagroom,kcaramel, nootjes) 8,80€      

Wok: Mexico-O-OOH: Cheddar, mais, jalapeño, tandoori, gefrituurde ui, 19,00€    Coupe advocaat (2 x vanille, slagroom, advocaat) 9,60€      

Poke Bowl kip pikant (noedels, groenten, curry - gember) 17,50€        Hamburger, spicy lak,  gegrilde paprika , frietjes (pikant) Cornetto 3,50€      

Poke Bowl kip Hong Kong (noedels, groenten) 17,50€        Naked Double D: Dubbele hamburger met sla, gepofte tomaat, auberginne, 23,00€    Magnum 4,00€      

Poke Bowl Teriyaki, (noedels, groenten, pork, look) 18,00€       ui, appel, chef's lak, cheddar, BBQ-saus, zonder broodje, frietjes Raket 3,00€      

Poke Bowl di Mare (noedels, groeten, zeevruchten) 20,00€       Kinderijsje (1 x vanille + m&m's) 5,50€       

Pulled pork, huisgemaakt met frietjes: 21,00€    

Burgerbun met gegrilde aubergine, verse koolsla, pulled pork, Chef's porklak, frietjes Supplement schepijs per bol 2,70€       

To Share (tot 23u): Supplement slagroom 2,00€      

Luxe bitterballen, 9 st 11,00€        

Mini loempia, 12 st 9,00€         Kip en vis buns, met frietjes:

Warme tapasschotel +/- 28 stuks (gefrituurd) 16,00€       Chicky Chicken: Rucula, mais, aubergine, gepaneerde en gefrituurde kip, 16,00€    

Nacho's met salsa (cheddar, salsa, jalapeño) 9,00€         mango-azijn, verse tartaar, limoen

Lekkerbek: Gefrituurde gepaneerde vis, dille-tartaar, sla, 18,00€    

komkommer, radijs, citroen

Suplementen:

Frietjes/kroketten 3,00€         

Mayonaise/ketchup 1,20€          Steak: slaatje, frietjes/kroketjes, saus naar keuze INBEGREPEN:

Steak van de week, zie op de borden onder de klok voor suggestie variabel

(champignonroomsaus, peperroom,  bearnaise)

Maandelijks comedy & dinnernight !!! 4-gangen + comedy 52€ pp      RESERVATIE VEREIST

Wekelijks ontbijt-brunch buffet a volonte op zondag 10u-13u       RESERVATIE VEREIST

Allergenen: vraag het zeker aan ons!

Elke maand een gin-rum-whisky-wijn- of bierproeverij, 
spellenavond, comedy dinner night,…. 

Kijk op www.denakoestiek.be voor meer info en reserveren.

www.DenAkoestiek.be  :  De best bereikbare brasserie van Lier !!!

Max 4 verschillende gerechten per tafel aub!

Openingsuren: 

We zijn 2,5u voor tot minimum 2u na een voorstelling open.

Kijk op onze website of de website van cc De Mol om te kijken welke
activiteiten er zijn en wanneer we open zijn.

Keuken sluit om 21u (plates to share tot 23u)

Privefeest, bedrijfsevent, koffietafel, …. Kan allemaal, kijk op 
onze site www.denakoestiek.be of vraag het hier even!


