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check in @ Table Nomade

Table Nomade is de uitgelezen
plek voor al je feesten.

Babbyborrel, communie, huwelijk of
bedrijfsfeest? Hier kan het allemaal!

Contacteer ons en samen werken we
een formule uit op
basis van jouw wensen.

INHOUD TIME FOR A PARTY?

Sit back, relax and enjoy!

T A B L E  
N O M A D E



€3,50
€3,50
€3,50
€3,50
€3,50

€4,50
€6,00
€2,90
€5,00

€3,00
€3,00 
 €3,50
€5,00
€5,00
€5,50
€3,50
€3,50
€3,00
€4,00
€5,00
€5,00
€5,00
€5,00
€5,00
€5,00
€5,50

€5,50 Glas
€25,0 Fles

€6,50 Glas
€27,0 Fles

€5,50 Glas
€25,0 Fles 

€5,50 Glas
€25,0 Fles

TONICS

BIEREN VAN HET VAT

Water & Frisdranken

DRINKS

HUISWIJN WIT

HUISWIJN ROSE

BIEREN OP FLES

HUISWIJN ROOD

2

Plat water
Bruiswater 
Plat water (0,5L)
Bruiswater (0,5L)
Plat water (1L)
Bruiswater (1L)
T

Coca-cola
Cola zero
Fanta
Sprite
Ice Tea
Nordic Tonic
Nordic Agrum
Red Bull
Fristi
C

check in @ Table Nomade

Mondevin 'grenache'

Estrella Moscatel

Mondevin 'chardonnay'

Mondevin 'merlot'

1 tafel = 1 rekening

Filou (8,5%)(33 cl)
Filou (8,5%)(0.5L)
Stella(25cl)
Stella(0,5L)

önissteiner Zitrone Fit 
Tönnisteiner Orange Fit

   écémel
Fruitsap
Appelsap
Multivruchten

Fever-Tree Mediterranean 
Fever-Tree Premium Indian 
Fever-Tree Raspberry & Rhubarb
Fever-Tree Ginger Beer 
Fever-Tree Refreshingly Light

Carlsberg 0,0%
Carlsberg
Kriek St. Louis
Westmalle Tripel / Dubbel 
Kasteelbier Tripel / Donker / Rouge
Cuvée du Chateau (donker - 11%) 
Hoegaarden
Hoegaarden Rosé
Rodenbach
Rodenbach ‘Fruitage’
Omer
Duvel
Cornet
Brugse Zot
Karmeliet
St.Bernardus Tripel / Prior 8 
St.Bernardus Abt 12

Zoete muscaatwijn uit Spanje met een aangename frisheid. 
Je proeft peer, meloen en die typische druivensmaak van 
muscat.

Een zeer aanwezige en frisse neus met tonen van rode
vruchten, met een vleugje laurier. Deze wijn heeft een
ronde, volle smaak, waarbij de tannines licht
waarneembaar zijn.

Prachtige lichtgele kleur. Aroma’s van bloemen en fruit (wit
vruchtvlees: appel, peer) met tonen van verse boter en
hazelnoot.

Deze roséwijn heeft een aantrekkelijke zalmroze kleur. In
de neus aantrekkelijke aroma’s van rood fruit en witte
bloemen. Mooi vettig in de mond met een kruidige toets.

Wij werken niet met een wijnkaart. Onze
suggestie wijnen worden geslecteerd aan
de hand van onze suggesties.

€2,80
€2,80
€5,10
€5,10
€10,00

€10,00
€2,80
€2,80
€2,80
€2,80
€2,80
€2,80
€2,80
€2,80
€2,80
€4,00
€2,80
€2,80
€2,80
€2,80
€2,80



GIN

RUM*

WODKA*

APERITIEVEN

CAVA & CHAMPAGNE

DRINKS

COCKTAILS

MOCKTAILS

Cava 

Champagne 'pommery'

Eristoff wit
Eristoff red

Bacardi Carta Blanca
Bacardi Anejo Cuatro
Kraken Rum

Ipanema 

 Framboise

30 Ambriosa

balicha

tanin 0.0%

Dark Not Stormy

Botanical Dry Gin 

Botanical Sweet Gin 

Italian Bittersweet

Bekijk ook het suggestiebord en vraag het personeel naar de allergenenlijst. 3

Aperitief ‘Nomade’
Limoncello / cava

Martini Bellini

Ricard
Sherry
Porto rood /wit
Pineau
Kirr
Kirr Royal
Aperol Spritz
Martini Bianco / Rosso
Pisang
Passoa
Malibu
Campari
Picon Vin Blanc

Bombay Sapphire
Hendrick’s
Gin Mare Capri (zoete gin)
Copperhead
Gin Nomade
Gin van het moment

Dark ‘N Stormy

Moscow Mule
limoen - vodka - Ginger beer

Lazy Red Cheeks

Pornstar Martini 

*Tonic / frisdrank niet inbegrepen

limoen - bruine rum - Ginger beer

Vodka - limoen - framboos - violet

Passievrucht - limoen - ginger beer.

Vodka - limoen - passie-vrucht espuma

Guava - Veenbessen - framboos - citroen

frambozencoulis - limoen - pink limonade

Gutss Cuban Spiced rum - ginger beer - limoen

een volle en kruidige smaak met een extra tikkeltje pit.

Bellissimo! Subtiele kruidenaroma’s in de neus. Proef
de heerlijke bitterzoete smaken van sinaas en rabarber.

Heerlijke accenten van framboos, jeneverbes en rabarber.

Say yes! Want nee horen we al vaak genoeg. Met Gutss zeg je geen nee
tegen alcohol maar volmondig ja voor smaak, genot, keuze, glans, 

schoonheid en vrijheid. De vrijheid om zelfbewust te kiezen wat jij drinkt.
Niets moet, alles mag.

€9,50

€12,0
€14,0
€15,0
€14,0
€14,0
€14,0

€7,50
€7,50

€7,50
€8,50
€10,00

€8,50 Glas 
 €35,00 Fles
€7,50
€5,50
€5,50
€5,50
€6,50
€10,0
€9,50
€6,50
€10,0
€10,0
€10,0
€10,0
€9,50

€8,50 Glas 
 €36,00 Fles
€13,00 Glas
€65,00 Fles

€9,50

€12,00

€12,00

€12,00

€13,00

€10,00

€10,00

€10,50

€11,00

€11,00

€10,50

Say yes to...Gutss
non-alcoholic

mandarijn-limoen-groene thee

witte druif - yuzu - tannines

€10,50

€10,50

Fijne bubbels met een perfect schuimrandje. 

smaken van witfruit,appel en peer.frisheid in de afdronk



Curry-mango saus

uienkonfijt, brioche

Garnaaltjes, tartaar

Groene olijven / provencaalse kruiden

Assortiment van onze huisgerookte
hammen

Waaier van warme en koude hapjes.

Guacamole, zure room en tomatensalsa

Assortiment van door de chef geselecteerde
hapjes.

Tomatensalsa, zure room, parmezaam. 
Gerookte zalm, zure room, rode ui. 
Serranoham, pesto, zongedroogde tomaat. 
Camembert, honing, noten.

€10,00

€13,00

€10,50

€13,00

€12,50

€ 20,00

€21,00

€18,00

€25,00

€7,50p.p

Gebakken scampi,spek,advocado

frietjes, rijst, krieltjes, kroketten

Curry, appel, ananas, champignons

Curry, appel, ananas, champignons

Geitenkaas, mesclun salade, verse
vijgen, honing en noten

Gebakken kip,mesclun salade,croutons,
parmezaan

Al onze kroketten worden geserveerd met
een frisse salade en brood.

€ 3,00

€ 20,00

€ 23,00

€ 24,00

€ 20,00

€ 15,00

€ 16,00

€ 18,00

€ 17,00

€ 16,00

€18,50 /2 stuks
€21,50 /3 stuks

€21,50 /2 stuks
€26,50 /3 stuks

SHARING IS CARING

PASTA’S

SNACKS

SALADES 

SUPPLEMENTEN

Bitterballen 

Kaas balletjes

Garnaal balletjes

Bordje van het huis

Portie warme hapjes

Foie gras 'Handzame'

Meat-plankje 'Nomade'

Bruschetta 4 soorten (8st.)
Knapperige kipreepjes 'Asian Style'

Caesar

Scampi

Keuze uit

Geitenkaas

Spaghetti Bolognaise

Spaghetti Carbonara

Pasta kip

Pasta scampi

Lasagne Bolognaise

Vegi Lasagne

Kaaskroketten 'Oud Brugge'

Garnaalkroketten

Bekijk ook het suggestiebord en vraag het personeel naar de allergenenlijst.4

ONZE ARTISANALE KROKETTEN

Niet op zaterdagavond  & feestdagen

Nacho

Rundsvlees,mosterd

Porte huis gemarineerde olijven €7,50

Portie kaas & salami
Jonge kaas/ Fijne gesneden salami

€8,50

oud brugge kaas / Tartaar

Calamares Bite site size
Calamares / Tartaar
Zalmkroketjes €13,00
Verse zalm / Tartaar

€14,00

Patatas bravas €14,00
Aardappel/pittige tomatendip
Toast gerookte zalm €16,00
Gerookte zalm/Toast/Garnituur

Keuze stress?
Kies voor onze tapas formule
5 Tapas uit onze kaart *
€42,00 per persoon

*bord van het huis niet in de formule
*Foie gras 'Handzame' +€5,00



SEA

KIDS CORNER

EARTH

Suggesties

5

Zalm

Scampi Look
 

Scampi Nomade
 

'Catch of the day'

Vispannetje van de Chef

Fishsticks
frietjes en appelmoes
Kippenfilet
frietjes en appelmoes
Frikandellen (2stuks)
frietjes en appelmoes
Balletjes in tomatensaus
frietjes
Gegrilde Mini Steak
frietjes en appelmoes
Kinder spaghetti / lasagne

check in @ Table Nomade

Filet Mignon

Chateaubriand (2 pers.)

1 tafel = 1 rekening

Côte à l’os (Wit-blauw) (2 pers.)

Op wijze van de chef.

Assortiment van wat onze Noordzee
te bieden heeft, aardappel bereiding
naar keuze

Licht getomateerd sausje met cognac
en jasmijnrijst / frietjes

Geklarifeerde boter met gekonfijte look
en verse kruiden / slaatje

Gebakken, ratatouille van seizoens
groenten, beurre blanc met groene
kruiden

€11,00

€11,00

€18,00

€10,00

€11,00

€11,00

€35,00

€29,00

€28,00

€27,00/9stuks

€27,00/9stuks

fris slaatje, frietjes, saus naar keuze

fris slaatje, frietjes, saus naar keuze

mooi filet van 550 gr. , sausje naar
keuze, slaatje en frietjes

€28,50

€24,00

€32,00 p.p.

€36,00 p.p.

Vol au vent 
Traag gegaarde
kip,gehaktballetjes,bouché

Varkenswangetjes
St.-bernadus/fris
slaatje/aardappelbereiding naar
keuze

Suggesties volgens seizoen en
aanbod.

Zie ons suggestie bord.

Lunch €23,00

Elke week een gevarieerde lunch

Soep 
Of
Voorgerecht

Vlees 
Of
Vis

Koffie of thee of Dessert

Wij werken met verse producten
hierdoor kan het zijn dat een product
niet aanwezig is of een gerecht niet
bereid kan worden.

€25,00



INFUSIE THEE

WARME DRANKEN

WARME DRANKEN & AFSLUITERS

DIGESTIEVEN

SPECIALE KOFFIES

FLAVOURED COFFEE

6check in @ Table Nomade

Koffie
Deca
Espresso
Latte Macchiato
Cappuccino (melkschuim)
Cappuccino (slagroom)
Warme chocomelk
Warme chocomelk met slagroom
Verwenkoffie 'Nomade'

Speculoos

Hennessy Cognac
Baileys
Limoncello
Amaretto
Cointreau
Grand Marnier
J&B

1 tafel = 1 rekening

€5,00

€5,00

€5,00

€5,00

€5,00

€13,50

€2,80
€2,90
€2,80
€3,50
€3,50
€3,50
€4,00
€5,00
€13,50

€8,50
€8,50
€8,50
€8,50
€8,50
€8,50
€8,50

€9,50
€9,50
€9,50
€9,50
€9,50
€9,50

€4,50
€4,50
€4,50
€4,50

Fruitinfusie ‘Earl Grey

Suggestie Nomade-
Fruitinfusie ‘Lollipop’

Verwenthee ‘Nomade’

Fruitinfusie ‘Bosvruchten’

Kruideninfusie ‘Pepermunt’

Kruideninfusie ’Ginger Lemon’

Caramel 
Vanille 
Hazelnoot

Italian coffee (amaretto)
French coffee (Grand Marnier)
Baileys coffee
Spanish coffee (Licor 43)
Jamaican coffee (bruine rum)
Irish coffee (whisky)

zuiver gedroogde muntblaadjes, zeer
aromatisch en fris van smaak.

een fruitmengeling van ananas, appel, 
papaya, gojibessen, citroengras en 
rozenknopjes.

typische mengeling van zwarte thee op
smaak gebracht met de bergamotolie,
een beetje rokerig en geurvol met 
een vleugje citrus.

een kruidenmengsel van muntblaadjes,
zoethout, gember en citroenstukjes.
een prikkelende smaak door de
gember, maar verfrissend door de
citroen.

een mengeling van hibiscus, rozenbottel
en zuiver gedroogde bosvruchten, een 
klassieker met een kruidige en zoete smaak.

Verwen volgens aanbod van de chef.

Kruideninfusie ‘kamille’ €5,00
Een rustgevende thee, voor zowel je
darmen als je hoofd.Puur geplukt.



Desserts

SUPPLEMENTEN

Verse pannenkoeken
€11,00

€10,00

€7,00
€8,00

€9,00

€11,00

€11,00

€10,00

€10,00

€10,00

€13,00

€10,00

€5,50

€10,00

€4,00

€1,0

0

€1,0

0
€1,00

€5,00

€5,00 

€7,00 

€7,00 

€12,00

€12,00

€15,00

7

Dame Blanche

Dame Noir

Coupe bresilienne

Coupe advocaat 

Sorbet

Kinderijsje
vanilleijs, snoepjes,slagroom

Dessert van de chef 

Moelleux
vanille ijs, rode vruchten coulis
Chocolademousse 'chef's style
volgens inspiratie van de chef

Warme appeltaart
Warme appeltaart met ijs
Warme appeltaart met ijs en
slagroom
Bosvruchtentaartje
bosvruchten,crumble,vanille ijs

Café Glacé 'traditioneel'

Ijs

Slagroom 

Chocoladesaus

Tussen 14u30 en 17u30

Suiker

Confituur

Slagroom

Vanille ijs

Advocaat

Mikado

Crêpe ‘Normande’

Kinderpannenkoek

Bekijk ook het suggestiebord en vraag het personeel naar de allergenenlijst.

mokka ijs, vanille ijs en caramelsaus

vanille ijs, advocaat, slagroom

3 soorten sorbet

mokka,koffie,slagroom

vanille ijs, warme chocoladesaus

chocolade ijs, warme chocoladesaus

Vanille ijs mousse/gekarameliseerde appel/


