Ontbijt of brunch tot 13.00 u.

€

Ontbijt
Brunch

8,00
11,00

fruitsap, koffie of thee, brood, kaas, ham, jam, choco
ontbijt + ei, worstje en spek

Een borrelhapje?

€

Portie olijven gemengd groene en zwarte olijven, gemarineerd
Bitterballen
6 stuks
Miniloempia
6 stuks, chilisaus
Kruidige drumsticks
6 stuks, gefrituurd, chilisaus
Assortiment warme hapjes
Charcuteriebord
parmaham, chorizo, olijfjes

3,20
3,50
4,50
4,90
6,50
6,50

Voorgerechten

€

Verse soep
Verse soep met balletjes
Kaaskroket(ten)
eigen werk, ook meerdere stuks mogelijk
Garnaalkroket(ten)
eigen werk, ook meerdere stuks mogelijk
Garnalencocktail
Gerookte zalm
uit Schotland, handgesneden
Tomaat mozzarella
met balsamico en olijfolie
Rundscarpaccio
met Parmezaanse kaas
Scampi
oriëntal, met look of op Schotse wijze
Scampislaatje
Gamba in de oven
met verse look en olijfolie

4,50
6,00
6,50
7,90
16,00
12,00
10,00
12,00
12,95
12,95
16,00

Salades

€

Zuiderse salade
met zeevruchten en gamba
Scampisalade
gebakken scampi
Salade Neptunus
met kabeljauw en zalm, tagliatelli
Salade met verse zalm lauwwarme zalmfilet en cocktailsaus
Zalmtartaar
fijngehakte zalmtartaar
Rundstartaar
fijngehakte rundsmedaillon met garnituur
Salade met spek
met lauwwarme spekreepjes, appel en dressing
Salade Waldorf van de Chef
met appeltjes, kaas, ham, walnoten
Salade met geitenkaasje
geitenkaasje, met caramel-honing
Exotische salade
met vers fruit en lauwwarme kipfilet
Supplement
puree, frietjes, kroketten, rijst, pasta

19,50
19,50
19,50
22,90
22,90
19,50
14,50
15,50
17,50
17,90
2,50

Aperitieven

€

Gin met bijbehorende tonic: Hendricks,Voortrekker, Bombay Sapphire
Champagne per fles
Cava Brut per glas
Cava Brut per fles
Kirr
Royal +€2,00
Campari
Campari orange
verse appelsien + €2,00
Gancia, Martini Bianco, Martini Rosso, Pineau de Charentes
Rode of witte porto, droge of medium sherry
Ricard
Picon
witte wijn +€2,50
Pisang orange, Passoa
Aperol Spritz

14,00
50,00
4,50
25,00
4,90
4,90
6,90
4,90
4,90
4,90
4,40
6,90
7,20

Vruchtencocktails

€

Fantasia
Horizon
Lemon Squash
Pacific
Pink Panther
Rood en Bitter
Serenade
Shirley Temple
Cardinal Punch

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
7,00

appelsien, ananas, munt
vier vruchtensappen, grenadine
vers appelsiensap, vers citroensap, grenadine
appelsiensap, passievruchtpuree
appelsiensap, bruisend water, frambozenpuree
ananassap, pompelmoessap, frambozenpuree
ananassap, appelsap, munt en grenadine
ananassap, gini, passievruchtpuree
appelsiensap, vers citroensap, frambozenpuree

Chef’s menu
Raadpleeg onze collega of kijk alvast eens op de suggestieborden!

Vlees

(inbegrepen: puree, frietjes, kroketten, rijst of pasta)

Vol au vent
Stoofvlees
Hesprolletjes
Konijn
Spareribs
Kipfilet
Kipfilet Hawaï
Rundssteak
Rundsfilet
Mixed grill
Ossobuco

gemaakt met trappistenbier, met frietjes
witloof en puree
met kroketjes
saus naar keuze
perzik, ananas, kaas, gegratineerd, curryroom
saus naar keuze
saus naar keuze
kip, rundsvlees, varkensvlees en een worstje
met groenten gegaarde kalfsschenkel: topper!

€
16,50
16,50
16,50
19,00
17,00
18,90
20,90
19,90
26,00
23,90
24,50

Aanrader: mosselen!!!

€

€

Mosselen
Natuur
Room
Look
Look en room
Witte wijn
Witte van Hoegaarden
Thaise wijze
(inbegrepen: puree, frietjes, kroketten, rijst of pasta)

1 kg
20,95
21,95
21,95
22,95
21,95
21,95
22,95

1,5 kg
27,95
28,95
28,95
29,95
28,95
28,95
29,95

Speciaal voor onze kleinste klantjes

€

Vleesjus, béarnaise, champignonroom, peperroom, curryroom, Schotse saus, Timorysaus
Warme groenten
7,00
Tomatensla of mixed sla
5,00

Frietjes met mayo
Kinderspaghetti
Kindermacaroni
Kindersteak
Kaaskroket
Kipfilet met appelmoes
Vol au vent
Curryworst
Chicken Nuggets

7,00
7,00
7,00
11,50
7,00
11,00
10,00
10,00
7,00

Vis

Sauzen en extra’s

€

met
met
met
met
met
met

frietjes, mayo of ketchup
frietjes, mayo of ketchup
frietjes
frietjes
frietjes
frietjes en mayo

€

Toasten

€

Kabeljauwfilet
met saus naar keuze of gegratineerd
Kabeljauw van de Chef op vel gebakken, met groenten
Zalmfilet
met saus naar keuze of gegratineerd
Zalmfilet van de Chef
op vel gebakken, groenten
Vispan
saus naar keuze
Mediterraans stoofpotje met een selectie van vis en schaaldieren
Scampi oriëntal, met look of op Schotse wijze
met rijst
Gamba in de oven
met verse look en frietjes

22,90
25,50
22,90
25,50
22,90
22,90
22,90
24,95

Pasta

€

Spaghetti Bolognaise
Spaghetti Bolognaise klein
Spaghetti gratiné
Spaghetti zeevruchten gewokt, met zeevruchten, kruidige tomatensaus
Spaghetti contadino
gewokt, met olijfolie, pesto, chorizo en groenten
Tagliatelli exotique
met kip, ananas en curryroom, gegratineerd
Taglia met gerookte zalm
Taglia met scampi
gewokt, met visfond en groenten
Linguini vongole
Penne met spekjes
Macaroni met ham
gegratineerd

12,00
10,00
12,50
19,90
15,00
13,50
14,50
17,90
14,50
14,50
14,50

Croque monsieur
Croque cheval
met spiegelei
Croque Timory
met tomaat, ui en komkommer
Zuiderse croque
met mozzarella, tomaat, basilicum, Parmaham
Croque Bologna
met bolognaisesaus, gegratineerd
Toast Hawaï
met ananas, gegratineerd
Toast Melba
met perzik, gegratineerd
Toast champignons
gebakken in lookboter
Toast champignonroom met room, zonder look
Toast vol au vent gratiné
Toast gerookte zalm en brie
Supplement puree, frietjes, kroketten, rijst, pasta

8,00
10,00
10,00
11,00
11,00
10,00
10,00
11,00
11,00
11,50
12,50
2,50

Suggestiebieren!

€

La Trappe Quadrupel
Omer
Orval
Triple d’Anvers

4,90
4,50
4,90
4,20

(inbegrepen: puree, frietjes, kroketten, rijst of pasta)

Vegi

€

Rauwkost
Salade tomaat mozzarella met buffelmozzarella, basilicum en olijfolie
Salade met geitenkaas zonder spek
No-chicken exotische sla met kipvervanger, vers fruit, sla en dressing
Kruidige groentenschotel volgens aanbod, met aardappeltjes, in de oven
No-chicken kruidige groentenschotel, kipvervanger op basis van soja
Vegetarische lasagne volgens aanbod, met tomatensaus en room
Tortellini
gevuld met truffel en boschampignons
Canneloni
met spinazie en ricotta
Tagliatelli met basilicum
Spaghetti no-beef met kruidige tomatensaus, gehakt op basis van soja
No-chicken clubsandwich met kipvervanger op basis van soja
Beyondburger
met vleesvervanger op basis van eiwit,
op een zachte bun met sesam, sla, tomaat, ui

11,00
13,00
14,50
16,90
13,90
17,90
12,00
13,50
13,50
12,00
13,00
9,00

Supplement bijgerecht

€

Puree, frietjes, kroketten, rijst of pasta

2,50

13,00

10% amberkleurig, vol, intens, zoet
8% blond, fijn, fruitig met subtiele bitterheid
6,2% blond, hoppig, fris aroma
8% blond, kruidig, volmondig aroma

Bieren

€

Stella Artois van ‘t vat 25 cl, 5,2% onze Leuvense trots
33 cl, 5,2% onze Leuvense trots
Leffe blond van ‘t vat 6,6% volle fruitige smaak, krachtige afdronk
Leffe bruin van ‘t vat
6,5% appel in de geur, gekruide afdronk

2,50
3,20
3,10
3,10

Vedett pils
5,2% licht moutig, heerlijk parelend
Jupiler 0.0%
alcoholvrij
Hoegaarden Witbier
4,9% het klassieke witbier
Bolleke (De Koninck)
5,2% amberkleurig met verfrissende smaak
Kriek Lindemans
3,5% zoete kriek op basis van Lambiek.
Geuze Boon
7,0% frisse, zurige smaak
Gouden Carolus Classic 8,5% fruitig, zoet met zalig warme afdronk
Gouden Carolus Hopsinjoor 8,0% vijf soorten hop, bittere afdronk
Westmalle Dubbel
7,0% aroma’s van mout en karamel, licht bitter
Wesmalle Tripel
9,5% sterk blond, fruitige geur van banaan
Chimay Bleue
9,0% bruin-rode kleur, aroma’s van karamel
Duvel
8,5% sterk blond, met een fruitige bitterheid

3,20
2,80
2,80
2,80
3,10
3,30
4,10
4,10
3,70
4,30
4,70
4,20

Alle prijzen zijn geafficheerd in euro | BTW en dienst zijn inbegrepen.
De samenstelling van onze gerechten kan onderhevig zijn aan wijzigingen!
Bent u allergisch? Meld het ons, onze collega’s helpen u graag verder bij het kiezen.

Vers gedraaid ijs

€

Wafels & Pannenkoeken

Coupe vanille
Coupe mokka
Dame blanche
vanille, stracia, chocoladesaus
Dame noir
chocoladeijs, chocoladesaus
Coupe caramel
vanille, mokka, caramel
Coupe brésilienne
vanille, mokka, caramel, gebrande nootjes
Regenboog
6 smaken ijs, drie sausjes
Café glacé
vanille, koffie, slagroom
Chocolade Liègois
chocomelk, vanille, slagroom
Coupe advokaat
vanille, pistache, advokaat
Banane royale
met vanille, stracia, banaanijs, banaan chocoladesaus
Banane split
met vanille, aardbeiijs, banaanijs, banaan, aardbeisaus
Benevelde banaan
vanille, pistache, banaanijs, banaan, advokaat
Banane flip
vanille, bosvruchtenijs, banaanijs, banaan, bananenlikeur
Emanuelle vanille, stracia, banaanijs, banaan, bananenlikeur, chocoladesaus
Coupe Hawaï
vanille, bosvruchtenijs, ananas, aardbeisaus
Poire belle Hélène
vanille, stracia, peer, chocoladesaus
Pêche Melba
vanille, aardbeiijs, perzik, amandel, aardbeisaus
Pêche brandy
vanille, aardbeiijs, perzik, pêche brandy
Pêche chocolat
met vanille, mokka, chocoladeijs, perzik, chocoladesaus
Coupe aardbeien
vanille, aardbeiijs, aardbeien, aardbeisaus
Coupe exotique
vanille, pistache, bosvruchtenijs, aardbeiijs,
vruchten, advokaat, bananenlikeur
Coupe warme krieken vanille, aardbeiijs, warme krieken
Tutti frutti
vanille, bosvruchtenijs, aardbeiijs, vruchten,
aardbeisaus, méringue
Coupe zwarte woud
vanille, bosvruchtenijs, aardbeiijs,
bosvruchten in coulis, méringue
Na-aper
vanille, chocomousseijs, banaan, advokaat
Coupe speculoos
met speculoosijs, speculooscrumble, speculoostopping

4,50
4,50
5,10
5,10
5,10
5,70
9,50
5,60
5,90
5,30
6,10
6,10
8,00
8,00
8,00
7,10
7,10
7,10
8,00
7,10
8,00

Stel zelf je ijsje samen

€

vanille, mokka, stracia, chocolade, chocomousse, aardbei, banaan,
bosvruchten, pistache, speculoos, sorbet volgens aanbod…
Coupe single
1 bol
Coupe duo
2 bollen
Coupe trio
3 bollen
Coupe panaché
4 bollen
Coupe luxe
5 bollen
Coupe extreem
6 bollen
Aardbeisaus
vers gemaakte aardbeisaus
Advokaat
Caramelsaus
Verse chocoladesaus
Sinaasappelsaus
Bosvruchten in coulis
Speculoostopping
Speculooscrumble
Aardbeien
Ananas, banaan, appel, banaan, druiven, kiwi, peer, perzik, bresillienne per soort
Verse ananas
Meloen
Verse vruchtenmengeling

Wafel met suiker
3,00
Wafel met boter
3,20
Wafel met slagroom
4,50
Wafel pole nord
vanille
4,50
Wafel negrita
vanille, chocoladesaus
5,50
Wafel negresco
mokka, chocoladesaus
5,50
Noorse wafel
vanille, warme krieken
6,50
Wafel Hawaï
ananas en verse aardbeisaus
6,50
Wafel met aardbeien
aardbeien en verse aardbeisaus
7,50
Wafel vers fruit
7,50
Wafel vers fruit & advokaat
9,50
Pannenkoek suiker
3,00
Pannenkoek boter
3,20
Pannenkoek siroop
met Luikse of kandijsiroop
3,20
Pannenkoek confituur aardbeiconfituur
3,20
Pannenkoek pole nord vanille
4,50
Pannenkoek negrita
vanille, chocoladesaus
5,50
Pannenkoek negresco mokka, chocoladesaus
5,50
Pannenkoek Siberienne vanille, geflambeerd met Grand Marnier
6,50
Noorse pannenkoek
vanille, warme krieken
6,50
Pannenkoek Suzette
sinaasappelsaus
6,50
Comédie Française vanille, sinaasappelsaus, geflambeerd met Grand Marnier 8,50
Pannenkoek flambé
geflambeerd met Grand Marnier
5,00
Pannenkoek aardbeien aardbeien en verse aardbeiensaus
7,50
Pannenkoek Brasillia
brésillienne, karamelsaus
6,00
Pannenkoek appel
6,00
Pannenkoek appel flambé geflambeerd met Calvados
7,00
Pannenkoek Normande appel, suiker, gecarameliseerd
9,00
Normande flambé
Normande geflambeerd met Calvados
10,00
Pannenkoek Chiquita
banaan, chocoladesaus
7,50
Pannenkoek vers fruit
7,50
Pannenkoek fruit en advokaat
9,50
Pannenkoek Zwarte Woud vanille, meringue, bosvruchten in coulis
8,00

2,30
3,80
4,50
5,30
6,20
7,10
1,50
2,00
1,50
1,50
1,50
2,50
1,50
1,50
2,50
2,00
4,30
3,30
7,50

9,20
7,10
8,10
8,10
8,10
7,10

Gebak
Maak je keuze aan de hand van de foto’s vooraan in de zaak of vraag het aan onze collega,
want vrij rondlopen mag voorlopig niet…

Shakes

€

Chocolade, mokka, vanille, banaan, aardbei of pistache

4,50

Extra slagroom?

€

Supplement slagroom

1,50

€

Speciale koffies met alcohol en slagroom

€

Italiaanse koffie
French koffie
Irish Coffee
Russische koffie
Zwitserse koffie
Hasseltse koffie
Aztekenbrand
Tote Tante
Duivelskoffie
Farizëerkoffie
Imperial Mokka
Baileyskoffie
Mokka flip Chicago
Tropenkoffie
Kozakkenkoffie

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

grappa of amaretto
cognac of Grand Marnier
Ierse whisky
wodka
poire
jenever
rode wijn, tequila
chocomelk, rum
cognac, grand marnier
rum, cacao
Mandarine Napoleon, cognac
Baileys
cognac, mokkalikeur
rum, kaneel
rode wijn, wodka

Losse thee van topkwaliteit

€

Extra slagroom?

€

Supplement slagroom

1,50

tijd om de thee te laten trekken, in minuten
English breakfast
2-3 zwarte thee
2,50
Lady Grey
3-4 zwarte thee met Bergamot
2,50
Pai Mu Tan
1-2 witte thee
2,50
Gunpowder
2-3 groene thee uit Shanghai
2,50
Groene citroenthee
2-3 groene thee met citroenshil en citroengras 2,50
Gemberthee
2-3 groene thee, heeft een rustgevende werking 2,50
Verse muntthee
2-3 met verse Marokkaanse munt
3,70
Kiwi-Kiwi NIEUW!!!
2-3 fruitinfusie van kiwi en perzik
3,70
Knusjes samen
5-10 fruitinfusie tutti frutti
3,70
Sterrengoud
5-10 fruitinfusie met appelsienschil, appel,
mandarijn, peer- en goudsbloesem
3,70
Zomerse zaligheid NIEUW!!! 5-10 fruitinfusie met rode en blauwe bessen,
hybiscus, appel, zwarte bes en framboos
3,70
Seizoensgeluk
5-10 kruideninfusie citroengras, kamille,
rozenbottel, citroenschil en saffloer
3,70
Kamille
5-10 kruideninfusie decaf, relaxerend effect
3,70
Rozenbottel
5-10 kruideninfusie met hibiscus
3,70
Rooibos sinaas-kaneel 5-10 rooibos kruidnagel, sinaasappel, en kaneel 3,70

Dessertje?

€

Frisdranken

€

Spa
bruis of plat
Spa 0,5l
bruis of plat
Vittel
Perrier
Coca Cola, Cola zero, Cola light, Fanta, Sprite
Lipton Ice Tea, Ice Tea Green
Fruitsap
appelsien, pompelmoes, ananas of appel
Fristi, Cecemel
Schweppes Tonic, Schweppes Agrum
Gini, Canada Dry
Schweppes Tonic Pink Pepper
Vers fruitsap appelsien, citroen
Tönissteiner Vruchtenkorf, Zitronen of Orange
Homemade ice tea

2,30
4,30
2,80
2,50
2,30
2,30
2,30
2,30
3,00
3,00
3,50
7,00
2,50
2,50

Warme appeltaart
6,00
Warme appeltaart met ijs en slagroom
7,50
Bord gemengde vruchten
7,50
Bord aardbeien
6,50
Profiteroles Timory
drie soesjes gevuld met vanille, mokka, chocoladijs,
met warme chocoladesaus en slagroom
8,00
Verwenbordje Timory
panna cotta, crème brulée, chocomousse
6,50
Tarte Tatin
warme gecarameliseerde appeltjes op een taartbodem
met een bolletje ijs
7,50

Koffie en warme dranken

€

Koffie
Doppio
Timory
Cappucino
Caffè Marocchino
Latte
Caramel Macchiato
Caffè Macchiato
Ice-latte Macchiato
Warme choco
Warme Cecemel
Choco met slagroom
Choco Timory
Warme melk

2,50
2,80
3,50
3,50
3,00
3,50
3,70
3,00
3,70
2,50
2,50
3,00
3,50
2,50

lungo, deca, americano, espresso of ristretto
dubbele sterke espresso
met mokkaslagroom
met slagroom
met een laagje melkschuim
schuimige melk met een espresso
latte met een vleugje karamel
espresso met melkschuim
naar keuze met vanille, karamel of speculoos
chocolade, gesmolten in warme melk

met mokkaslagroom

TIMORY bistro – restaurant
Brusselsestraat 76 te Leuven
016 20 13 21
Graag reserveren via: www.timory.be
Alle prijzen zijn geafficheerd in euro | BTW en dienst zijn inbegrepen.
De samenstelling van onze gerechten kan onderhevig zijn aan wijzigingen!
Bent u allergisch? Meld het ons, onze collega’s helpen u graag verder bij het kiezen.

