EET- EN SFEERCAFE

Drank- en
eetkaart
Openingsuren keuken:
11.30 - 14.00 u. en 17.30 - 21.30 u.
Openingsuren terras:
Laatste bestelling om 22.30 u.
Terras gesloten om 23.00 u.
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Café ’t Motje

• Volgens onbevestigde bronnen zou het café omstreeks 1890
gestart zijn.
Eerste uitbaters: Charles Louis Priem en zijn vrouw Emma
Desmet (over deze mensen werd geen verdere info gevonden).
• Euphrasie Degryse (°2/11/1890 – †28/11/1981) en haar
echtgenoot Alfons Leenkneght (}4/9/1883 – †17/2/1932) kregen samen 4 kinderen: Antoinette (°1915), Maurits Evarist
(°1917), Valerie (°1918) en Martha (°1929). Deze laatste werd
in ’t café geboren.
Euphrasie werd gelauwerd voor 50 jaar bazin van ’t Motje.
Aangezien het café volgens teruggevonden plannen heropgebouwd werd in 1923 (na WO I) gaan wij er van uit dat Euphrasie de bazin was vanaf 1923, eerst alleen en later samen
met dochter Antoinette die in 1965 de fakkel overnam. Euphrasie bleef echter meewerken.
• Antoinette Leenkneght (°16/2/1915 – †27/3/2008) werd
geboren in Poperinge. Antoinette werd als jonge vrouw
naar het noorden van Frankrijk gestuurd waar ze tewerkgesteld was in een spinnerij en weverij. Na verloop van tijd
keerde ze naar Roeselare terug. Zij trouwde met Leopold Defrancq (°1/4/1915 – †30/3/1999) van wie ze later scheidde.
Samen hadden ze een zoon Willy Defrancq (°7/11/1939 –
†18/10/2016). Hij was kunstschilder.
Ze heeft het café zo’n 25 jaar opengehouden, het ging er altijd
vrolijk aan toe. Antoinette was een hartelijke en behulpzame
vrouw.

• Na Antoinette werd het café uitgebaat door Staf (Gustaaf)
Willemyns. Dit van 1983 tot 1990.
Hier hebben we ook geen foto’s of verder informatie over gevonden. Hij is wel nog een aantal keer in het vernieuwde café
geweest voor zijn overlijden in 2019.
• Jan Vandepitte (°9/12/1942) werd vanaf 1990 de uitbater van
’t Motje.

Jan Vandepitte was een bekende voetballer van KSK Roeselare (het huidige KSV Roeselare) waar hij vanaf zijn 12 jaar de
jeugdreeksen doorliep en op zijn 18de debuteerde in de eerste
ploeg. Zo was hij ook 23 jaar aan de slag als jeugdtrainer bij
SK en SV Roeselare. Jan was een heel graag geziene cafébaas.
Toen hij gezondheidsproblemen kreeg baatte zijn partner
Erna Gevaert (°13/4/1946) het café nog een tijdje verder uit
met de hulp van haar zus Monique en schoonbroer Bernard
Seaux (ook ex-speler en jeugdtrainer van KSK Roeselare).
Maar begin 2016 beslisten Jan en Erna dat het tijd was om de
fakkel door te geven.

• In maart 2016 kocht Renold Patoor (°30/11/1974) samen met
zijn vrouw Kirina Galle (°6/5/1974) het café. Binnen werd
het café grondig gerenoveerd (elektriciteit, verwarming en sanitair) maar dit wel met behoud van authentieke elementen.
Buiten werd de parking aangelegd, grasmatten gelegd en een
speeltuig geplaatst zodat het café met terras terug open kon
op 21 juli 2016. In september werd er nog een keuken bijgebouwd zodat er sinds eind september ook een verse lekkere
snack gegeten kan worden. Vanaf dan is ’t Motje officieel een
eet- en sfeercafé.
Het café werd al snel geliefd bij jong en oud, iedereen voelt
er zich welkom en dit vaak tot in de vroege uurtjes. Door het
mooie aanbod van bieren kwamen er ook bierliefhebbers van
buiten de provincie over de vloer.
Al snel werd duidelijk dat het café met momenten te klein werd
en het vaak moeilijk was om grotere groepen te ontvangen.
Renold en Kirina hebben sinds 2001 ook een bloeiende
broodjeszaak Krokantino die gevestigd was iets verder in de
Rumbeeksesteenweg waar ook dringend nood was aan vernieuwing. Alles werd goed overwogen en een nieuw project
stond in de startblokken!
• In het voorjaar van 2019 werd gestart met de verbouwing
van ’t Motje met begin juni 2019 de eerstesteenlegging. Er
werd een grote uitbouw bijgebouwd maar ook nu weer met
gebruik van oude authentieke materialen en met behoud van
de gezellige sfeer van vroeger. Tijdens de werken werd er geen
eten meer geserveerd, drankjes gingen echter onverminderd
verder over de toog .. tot 13 maart 2020, toen het Coronavirus een volledige lockdown vereiste en alles wat vertraging
opliep. Op vrijdag 17 juli 2020 konden wij de deuren openen
met beide zaken op hetzelfde adres.

en
k
n
a
r
d
s
Fri
Chaudfontaine

2.00

Chaudfontaine 0,5 liter

4.00

Chaudfontaine bruis

2.00

Chaudfontaine bruis 0,5 liter

4.00

Coca Cola

2.00

Coca cola light

2.00

Coca cola zero

2.00

Fanta orange / Fanta lemon zero

2.00

Sprite

2.00

Kiwi Sprite (sprite met kiwi-siroop)

2.50

Fuze Tea Sparkling / Green / Peach

2.20

Gini

2.20

Ice Tea Original

2.20

Minute Maid Appel

2.20

Minute Maid Multivruchten

2.20

Minute Maid Sinaasappel

2.20

Schweppes Agrum

2.20

Schweppes Tonic

2.20

Tönissteiner citroen / orange / vruchtenkorf

2.20

Red Bull

3.50

Cécémel

2.50

Fristi

2.50

Vers fruitsap (zomer)

4.00

Bieren
Van ’t vat

Stella Artois 5,2% 0.25

1.80

Stella Artois 5,2% 0.33

2.40

Stella Artois 5,2% 0.50

3.60

Jupiler 5,2% 0.25

1.80

Tripel Karmeliet 8,4%

3.50

Kriek Liefmans Fruitesse 3.8% (zomer)

2.50

Fourchette 7.5%
(blend meergranen tripel en witbier)

3.50

Hoegaarden 4.9% (glutenvrij)

2.50

La Chouffe blond 8% (winter)

4.00

Leffe Blond 6.6%

3.50

Rodenbach 5.2% 0.25 (erkend streekproduct) 2.20
Rodenbach 5.2% 0.33 (erkend streekproduct) 2.90
Rodenbach 5.2% 0.50 (erkend streekproduct) 4.40
1 meter Stella = 10 + 1 gratis

18.00

1 meter Rodenbach = 10 + 1 gratis

22.00

Verschillende tapkranen met maandelijks andere
biertjes van biertjes van Brouwerij Van Steenbergen,
Sint-Bernardus, Kazematten, Gouden Carolus...
Pils op fles

Stella Artois 5.2%

1.80

Stella Artois 0.0%

2.00

Jupiler 5.2%

1.80

Jupiler Blue 3.3%

1.80

Jupiler 0.0%

2.00

Speciale bieren

Vraag onze uitgebreide BIERKAART

Wij hebben zo’n 350 soorten bier op de kaart staan –
sommige bieren zijn seizoensbieren – andere worden
slechts beperkt gebrouwen.
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Witte wijn
glas / fles
Le Cabochon - Chardonnay (zoet)
3.30 / 16.00
Vina Canal Blanco - Chard.&Macabeo (droog) 4.30 / 21.00
Rose wijn
Le Cabochon - Syrah
Vina Canal Rosado - Grenache

3.30 / 16.00
4.30 / 21.00

Rode wijn
Oude Kaap - Cabernet Sauvignon
4.00 / 20.00
Vina Canal Tinto Joven - Grenache & Syrah 4.30 / 21.00
Cava Monasteriolo brut

6.00 / 25.00

Champagne (75cl - fles)

37.00

Picon Vin Blanc

7.00

Sangria Rood / Wit met vers fruit (seizoen)

6.50
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Aperol Spritz

8.00

Batida de coco

5.00

Campari

5.00

Kirr (witte wijn)

5.50

Kirr Royal (cava)

7.00

Malibu

5.50

Martini Bellini

6.00

Martini rood / wit

5.00

Passoa

5.00

Pastis Henri Bardouin

6.50

Picon Vin Blanc

7.00

Pisang Ambon

5.00

Porto rood / wit

4.50

Ricard klein

4.00

Ricard groot

6.00

Safari

5.00

Sangria Rood / Wit met vers fruit (seizoen)

6.50

supplement frisdrank

zie frisdranken
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Amaretto

6.00

Baileys

6.00

Cointreau

6.00

Eristoff White

5.60

Eristoff Red

5.60

supplement frisdrank

zie frisdranken

Shotjes (5 cl)

Limoncello

4.00

Jägermeister

4.00

Shotje van ’t Motje

4.00

Whisky’s

Ancnoc
(12y single malt Scotch whisky)

8.00

Glenfiddich
(12y single malt Scotch whisky)

8.00

Gouden Carolus
(single malt Belgian whisky)

10.00

Jack Daniel’s old n°7
(Tennessee sour mash whisky)

6.00

Jameson
(blended malt Irish whiskey)

6.00

J&B
(blended Scotch whisky)

6.00

Johnnie Walker Red Label
(blended Scotch whisky)

6.00

Johnnie Walker Black Label
(blended Scotch whiskey 12y)

6.00

Monkey Shoulder
(blended Scotch whisky)

6.00

Tomatin
(12y single malt Scotch whisky)

8.00

Rum

Bacardi Carta Blanca 37.5%

5.50

Bacardi 4 Anos 40% (bruin)

6.50

Captain Morgan Dark 35%

6.50

Don Papa Rum 40% (aged in oak)

7.50

Kraken Black Spiced 40%

6.50

Wilderen Omerta Rum 35%
(blend van 5Y Jamaicaanse Rum)

7.00

Gin

Bombay Sapphire Londen Dry gin 40%

6.00

Buffalo gin 41%

8.00

Buffalo gin limited edition 41%

(gaat pas open als KAA Gent terug kampioen speelt)

Buss n° 509 Pink Grapefruit 37.5%

7.00

Copperhead 40%

9.00

Gordon’s 37.5% (Brits)

5.00

HTK Hertekamp 43.7%

7.00

J’Hin 16 46%

11.00

J’Hin 16 Cinnamon & Apple 46%

11.00

J’Hin 16 Juniper & Orange 46%

11.00

Mare 42.7% (Spaans)
Mondich Gin 42%

8.00
10.00

Monkey 47 47% (Duits)

9.00

Mom gin 39.5% (Brits)

7.00

Mombasa 41.5% (Brits)

8.00

Pink 47 gin 47% (Brits)

8.00

Poppies 40% (met anijssmaak)

8.00

supplement Schweppes Tonic

2.20

supplement Fever Tonic

2.50

Op zoek naar een privé-zaaltje voor om het
even welke gelegenheid?
Aarzel niet om meer info te vragen!
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Cocktai

			

Motjescocktail wodka - pisang - batida - ananassap

8.00

Blue Colada rum - kokos-ananas - blue curaçao

8.00

Cosmopolitan wodka - cranberry - limoen - cointreau

8.00

Cuba Blanca rum - limoen - sprite

8.00

Cuba Libre rum - limoen - cola

8.00

French Kiss rum - kokos - ananassap - passoa

8.00

Jolly Jumper cointreau - passoa - limoen - ananassap

8.00

Long Island Iced Tea bombay gin - tequilla - wodka bacardi - cointreau - citroensap - cola

11.00

Mojito rum - munt - limoen - rietsuiker - soda

8.00

Negroni campari – martini rosso – bombay gin

9.00

Pina Colada rum - kokos - ananassap

8.00

Ruskey Passion wodka - passoa - sinaasappelsap

8.00

Sex On The Beach

wodka - perziklikeur - ananassap - cranberrysap

8.00

Scewdriver wodka - sinaasappelsap

8.00

Tequila Sunrise tequila - sinaasappelsap - grenadine

8.00

Tom Collins gin - suiker - limoensap - soda

8.00

White Russian wodka - kahlua - melk

8.00

Mocktails

Absolut Fruity vers sinaasappelsap met vers fruit

7.00

Amonda fuze tea peach - citroensap - orgeatsiroop (amandel) 6.00
Caribean Sunset vers sinaasappelsap - citroensap - sprite

7.00

Coco Vert kokosmelk - suikersiroop - fuze tea green

6.00

Cosmo-to-go fanta zero - veenbessensap - limoensiroop

6.00

Drop of ginger fuze tea green - limoensap - honing

6.00

Green Mojito fuze tea green - mojitosiroop

6.00

Rocket kid

sinaasappelsap - limoensap - veenbessensap - ice tea original

6.00

Sparkling passion ice tea original - passievruchtsiroop

6.00

Strawberry Peach fuze tea peach - aardbeiensiroop

6.00

Virgin Caipirinha limoensap - sprite - frambozensiroop

6.00

Virgin Mojito limoensap - rietsuiker - verse munt - sprite

6.00

nke
a
r
d
e
War m

n

			

Espresso (traditionele koffie)

2.20

Déca Espresso

2.20

Mokka (klein en pittig)

2.20

Koffie verkeerd
(espresso met gestoomde melk 50/50)

2.80

Cappuccino (espresso met melkschuim)

2.80

Cappuccino slagroom (espresso met slagroom) 2.80
Latte Macchiato (laagjes melk met mokka)

2.80

Latte caramello (met caramelsiroop)

3.00

Latte nutty (met hazelnootsiroop)

3.00

Latte speculatte (met speculoossiroop)

3.00

Warme Cécémel

2.60

Warme Cécémel met slagroom

2.80

Warme melk

2.50

Royco Minute soep
(tomaat, groenten, prei, kip)

2.20

Verse soep (van oktober tot maart)

4.00

Alcoholische warme dranken

Baileys koffie

7.00

French Coffee (Cointreau)

7.00

Irish Coffee (whisky)

7.00

Italian Coffee (Amaretto)

7.00

Warme Cécémel met Baileys

7.00

Warme Cécémel met Amaretto

7.00

Thee
Rosehip

2.20

Is een smaakvolle kruidenthee bestaande uit rozenbottels,
gecombineerd met Hibicus bloemen en diverse
fruitextracten waardoor een krachtige zoete thee ontstaat.

Tropical Fruit

2.20

Bestaat uit groene theebladen die op harmonieuze wijze
gemengd worden met zoete tropische vruchten
zodat een sensatie van verfrissing ontstaat.

Linden

2.20

Is afkomstig van de lindebomen die in het begin van
de zomer, jonge gele en groene bladen en heerlijke
bloemen met een honingaroma afgeven. Linden is rijk
aan antioxidanten en geeft u een ontspannen gevoel.

Green Tea

2.20

Is wereldwijd bekend om zijn groene kleur, sterke geur,
zoete smaak en mooie bladen. De smaak is heerlijk zoet.

Pure Lemon

2.20

Bestaat uit een melange van zwarte thee, citroenschil en
natuurlijke citroensmaken. Een heerlijke thee bij uw maaltijd.

English Breakfast

2.20

Is een sterke thee met een moutachtig aroma en maakt
een goed begin van uw dag. Deze thee is heerlijk met
hete melk en wat suiker maar ook met citroen.

Golden Chamomille

2.20

Is bekend als rustgevende theesoort met zijn subtiel
aroma en fijne smaak. Golden Chamomille bevordert
de nachtrust en heeft een positieve werking op uw spijsvertering.

Natural Mint

2.20

Is een verfrissende thee voor het begin van de dag.
Natural mint is een heerlijke versie van de traditionele
Engelse mint thee en is gemaakt van hele pepermuntbladen.

Darjeeling

2.20

Is een melange van zwarte en witte thee. Deze melange
geeft een lichte fruitige notensensatie en laat een heerlijke
verkoelende smaak in de mond achter.

Earl Grey

2.20

Is al eeuwenlang één van de distinctiefste en populairste
theesoorten van de wereld. Licht verrijkt met bergamot,
bekoort het aroma en de smaak van miljoenen theedrinkers
over de hele wereld.

Ontbijt
maandag t/m zaterdag tot 10 u.
op zondag enkel op reservatie voor groepen

Koffiekoek naar keuze

2.00

Pistolet met boter en confituur of nutella

1.50

Pistolet met boter en kaas of hesp of salami

2.00

Yoghurt met Seppe’s Granola
natuur / choco

5.00

Yoghurt met vers fruit

6.00

Yoghurt met vers fruit en Seppe’s Granola
natuur / choco

7.00

Basisontbijt

9.00

Koffie of thee
Vers fruitsap
1 koffiekoek en 2 pistolets
Boter, confituur, nutella
Verwenontbijt

13.00

Koffie of thee
Vers fruitsap
1 koffiekoek en 2 pistolets
Boter, confituur, nutella
Kaas en ham
Roerei of spiegelei of gekookt ei
Luxe ontbijt
idem als Verwenontbijt
Glaasje Cava
Yoghurt met Seppe’s Granola
Zalm met verse ui

22.00
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doorlopend verkrijgbaar
(* enkel tijdens openingsuren van de keuken)
Chips

1.50

Droog worstje normaal of pikant

1.50

Cervela

2.50

Portie jonge kaas

5.00

Portie salami

5.00

Portie mix duo (kaas - salami)

8.00

Portie oud Brugge (ajuintjes - augurkjes)

8.00

Gehakt (250g) met brood en pickels

8.00

Rilette met brood

8.00

Portie Breydelham (graantjesmosterd)

8.00

Croque uit ’t vuistje

4.00

Croque hapjes (klassiek en italia)

8.00

Tapasplankje* 2 personen

10.00

Tapasplankje* 4 personen

18.00

Tapasplankje* 6 personen

24.00

Puntzakje frietjes en saus

5.00

Calamares met tartaar

6.00

Gefrituurde groentehapjes met tartaar

8.00

Mini loempia’s (10st) met zoetzure saus

6.00

Mini gefrituurd mix bordje

6.00

Gefrituurd mix bordje

12.00

Nacho’s Mexican way*

8.00

Camembert in de oven met brood (winter)

7.00
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11-14 u. en 17.30-21.30 u.

Vlaamse boterham
Charcuterie

10.00

5 soorten kaas (veg)

12.00

Vis

13.00

Kaasplankje
Kaasplank met brood (5 soorten)

12.00

Kaasplank trappistenkazen
met brood (5 soorten)

13.00

Dubbele croque met verse groentjes
Monsieur

9.00

Hawaï (ananas)

10.00

Madame (spiegelei)

10.00

Italia (serranoham - tomaat - basilicum)

10.00

Orval (orvalkaas - ardense ham - tomatare)

10.00

Special (spaghettisaus)

11.00

Gerookte zalm

11.00

Slaatje (met brood)
Kip (spek - appel)

16.00

Ceasar

16.00

Gerookte zalm

16.00

Grijze garnaal

18.00

Heilbot

18.00

Maré (gerookte zalm - heilbot - grijze garnalen) 18.00
Scampi

18.00

Tomaat mozzarella

16.00

Geitenkaas (geitenkaas - spek - honing)

16.00

Geitenkaas veggie (geitenkaas - honing)

16.00

Taboulé en falafel (veg.)

14.00

Quinoa en veggie tots (veg.)

14.00

Supplement frietjes

3.00

Pasta
Spaghetti Bolognaise

12.00

Reuze spaghetti Bolognaise

14.00

Vegetarische spaghetti

12.00

Reuze vegetarische spaghetti

14.00

Macaroni met ham en kaas

14.00

Lasagne met brood

14.00

Pizza
Margherita (tomaat) (veg.)

10.00

Hawaï (hesp - ananas)

10.00

Sicilienne (hesp - tomaat)

10.00

Royal (hesp - chorizo - champignons - paprika) 12.00
Italia (serranoham - parmezaan - rucola)

12.00

K-special (seranoham - tomaat - gekookt ei)

12.00

Op z’n Vlaams (spek - ui)

11.00

Bolognaise

11.00

Tonijn (tonijn - ui - kappertjes)

12.00

Zalm (gerookte zalm - tomaat)

13.00

Végétarienne (ananas - champignons paprika - tomaat) (veg.)

10.00

Hotdogs
Classic dog

7.00

Chili dog

7.00

Cheese dog

7.00

Bacon cheese dog

7.00

Focaccia
Mozarrella focaccia

9.00

Italian focaccia

10.00

Breydel focaccia

10.00

Tonno focaccia

10.00

Zalm focaccia

11.00

			

Verse hamburgers
Original Motjesburger

8.50

Fresh Cheeseburger

9.00

BBQ Baconburger

9.00

Delicious Pepperburger

9.00

Hot Spicy burger

8.50

Italian burger

9.50

Juicy Mexican burger

9.00

Popular Fishburger

9.50

Veggie Avocadoburger

9.00

Renold’s Burger (original dubbel)
Supplement frietjes

12.00
3.00

Warme Breydelbroodjes
BBQ Breydel

8.50

Pickels Breydel

8.50

Cheese Breydel

9.00

Mexican Breydel

9.00

Kidsmenu
Motjesmeal
(frietjes met 2 frikadellen en appelmoes)

8.00

Kinderspaghetti

8.00

Kindermacaroni

9.00

Kinderlasagne

9.00

jes
d
o
o
r
b
e
Belegd

			
maandag t/m

zaterdag tot 14 u.

KAAS - HAM - CHARCUTERIE

Kaas

3.50

Ham

3.50

Salami

3.50

Kaas en ham

3.70

Kalkoen

3.70

Serranoham

4.10

Breydelham

4.10

Rosbief

4.00

Groenten: sla - tomaat - ei

+ 0.50

Suggesties

Smos

4.20

Nen Vicking

4.20

Tropical

4.20

Maison

4.20

Argenteuil

4.20

Variée

4.20

Aruba

4.50

Toscane

4.20

Trio

4.70

Light

4.20

ham - kaas - mayonaise - sla - tomaat - ei
ham - kaas - sla - tomaat - ei - augurk - hannibalsaus
ham - kaas - cocktail - sla - ananas
ham - kaas - cocktail - mosterd - sla - tomaat - augurk
ham - cocktail - asperges - tomaat - ei - augurk
ham - cocktail - ansjovis - sla - tomaat - augurk
kaas - hamprei salade - tomaat - tuinkers
salami - kaas - mayonaise - sla - augurk - wortel
salami - ham - kaas - cocktail - sla - tomaat - ei - augurk
kalkoenfilet - sla - tomaat - ei - komkommer - wortel

Malibu

4.20

Krokantino

4.50

Gucci

5.20

Dolcé

5.20

Gusto

5.20

Breydel

4.50

Tussendoortje

4.50

kalkoenfilet - cocktail - tomaat - perzik - wortel - tuinkers
kalkoenfilet - seldersalade - tomaat - ei - tuinkers
serranoham - mozzarella - zongedroogde tomaat - tuinkers
serranoham - pesto - zongedroogde tomaat - parmezaanschilfers
serranoham - zongedroogde tomaat - parmezaanschilfers
tuinkers - mosterd - vinaigrette

breydelham - gemengde salade - radijs - ei - mosterd - vinaigrette
rosbief - cocktail - tomaat - tuinkers

Meergranenbroodje

+ 0.30

Extra slaatje

+ 2.50

SPECIALE KAZEN

Maredsous kruidenkaas

3.80

Mozzarella (buffel)

4.00

Brie

4.00

Camembert

4.50

groenten: sla - tomaat - ei

+ 0.50

Suggesties

Provence

4.70

Noisette

4.50

Méditerranée

4.70

Italienne

5.00

Normandic

5.00

maredsous kruidenkaas - ham - sla - tomaat - ei - wortel
brie - notenmix - rozijnen - sla
brie - pesto - tomaat - tuinkers
brie - serranoham - peper - tomaat
camembert - honing - notenmix - tuinkers

Meergranenbroodje

+ 0.30

Extra slaatje

+ 2.50

VEGETARISCH

Aardappelsalade

3.30

Ei bieslooksalade

3.30

Seldersalade

3.30

groenten: sla - tomaat - ei

+ 0.50

Suggesties

Gezond

3.80

Veggie

3.80

Natuur

3.80

Vegetariër

3.80

seldersalade - tomaat - augurk - wortel - tuinkers
seldersalade - sla - zongedroogde tomaat - augurk - tuinkers
mosterd vinaigrette
mayonaise - wortel - tomaat - komkommer - sla
mayonaise - wortel - tomaat - ananas - sla

Meergranenbroodje

+ 0.30

Extra slaatje

+ 2.50

PREPARE DU CHEF

Preparé du chef
Groenten: sla - tomaat - ei

3.70
+ 0.50

Suggesties

Americain tartaar

4.50

Club

4.50

Club Hawai

4.50

Garnie

4.50

Marathon

4.50

Martino

4.50

Martino Special

4.50

preparé du chef - tartaar - verse ajuin - sla - tomaat
preparé du chef - mayonaise - tomaat - ei - tuinkers
preparé du chef - cocktail - ei - ananas - tuinkers
preparé du chef - sla - tomaat - ei - augurk - wortel - ketchup

preparé du chef - zilveruitjes - tomaat - augurk - tuinkers - ketchup
preparé du chef - tabasco - mosterd - ansjovis - tomaat - augurk
preparé du chef - sla - tomaat - ei - augurk - martinosaus

Preparé Crispy

4.50

Special

4.50

Valentino

4.50

Smos Preparé

5.20

preparé du chef - gedroogde ui - sla - tomaat - augurk - hannibalsaus
preparé du chef - cocktail - zilveruitjes - sla - tomaat - augurk
preparé du chef - tabasco - mosterd - ei - ketchup
preparé du chef - ham - kaas - mayonaise - sla - tomaat - ei

Meergranenbroodje

+ 0.30

Extra slaatje

+ 2.50

KIP EN VLEES

Kipsalade

3.70

Kip Curry

3.50

Kip Hawai

3.70

Gebakken Kip

4.30

Vleessalade

3.50

Hamprei salade

3.70

Groenten: sla - tomaat - ei

+ 0.50

Suggesties

Exotic

4.20

Milano

4.20

Hot Chicken

4.80

Sweet Chicken

4.80

BBQ Chicken

4.80

Far West

4.80

kip curry - ananas - perzik - wortel - sla
kip hawai - perzik - wortel - tuinkers
gebakken kip - sla - ananas - martinosaus
gebakken kip - cocktail - sla - ananas - perzik
gebakken kip - bbq saus - sla - ananas - wortel
gebakken kip - bbq saus - sla - ei - wortel

Meergranenbroodje

+ 0.30

Extra slaatje

+ 2.50

ZOETE BROODJES

Nutella

2.80

VIS

Tonijnsalade

3.80

Krabsalade (surimi)

3.80

Noordzeesalade

3.80

Zalmsalade

4.50

Gerookte zalm

4.70

Gerookte heilbot

5.00

Huisbereide grijze garnaalsalade

5.00

Groenten: sla - tomaat - ei

+ 0.50

Suggesties

Niçoise

4.30

Tonijntino

4.50

Honolulu

4.50

Miami

4.50

Exclusief

5.20

VIP

5.50

De Luxe

5.70

Poseidon

5.50

Neptunus

5.50

tonijnsalade - mayonaise - verse ui - tomaat - ei
tonijnsalade - tabasco - mosterd - ansjovis - tomaat - augurk
krabsalade - zilveruitjes - sla - tomaat - augurk
krabsalade - ananas - perzik - tuinkers
gerookte zalm - tartaar - verse ui - tomaat
gerookte zalm - tartaar - verse ui - sla - tomaat - ei
gerookte zalm - maredsous kruidenkaas - sla - tomaat - ei
gerookte heilbot - cocktail - gemengde sla - kerstomaat - ei

huisbereide grijze garnaalsalade - tomaat - komkommer - tuinkers

Meergranenbroodje

+ 0.30

Extra slaatje

+ 2.50

SUPPLEMENTEN

Extra vlees, kaas, salade

+ 0.50

Zongedroogde tomaat

+ 0.50

Desserts

			
Milkshakes

(april t/m september van 14 tot 17.30 u.)

Aardbei

5.00

Banaan

5.00

Chocolade

5.00

Vanille

5.00

Verwenners

Verwen koffie

8.00

Verwen Cécémel

8.00

IJs

Stukijs

zie diepvries

Gebak en andere desserts

Aanbod van de dag

Ook op zoek naar een lokaal
voor uw vereniging?
Aarzel niet om Renold hierover aan te spreken –
je vindt hem achter den toog!

Leuke “wist-je-datjes”
Wist je dat Café ’t Motje op 15.09.1900 gesloten werd wegens
“ontucht”…? Blijkbaar werden er een paar gasten betrapt
toen ze op café kwamen in hun “Marcelleke”!
Wist je dat indertijd niet alleen het bier een troef was voor
een bezoek aan een café maar ook de bazin en de eventuele
dochters?
Wist je dat er op 15 augustus jaren geleden steeds “Motjesfeesten” waren en dat er nu telkens op 15 augustus een bbq
doorgaat?
Wist je dat de vaste klanten op maandag langs komen voor
een maandagspintje?
Wist je dat ’t Motje in het nationale nieuws kwam met zijn
“flitsvuilbak”?

Carnaval en ’t Motje

RCV ’t Motje werd op 11.11.1991 opgericht in Café ’t Motje. De vereniging vierde in 2016 zijn 25ste jaar bestaan en heeft er nog steeds
zijn lokaal. Elk jaar organiseren zij ook de “Nacht van ’t Motje”.
In november 2010 werd de Roeselaarse Prinsengarde ’t Motje opgericht. Deze prinsengarde verenigt alle carnavalsprinsen van RCV
’t Motje, die in Roeselare de carnavalsorde is met het grootste aantal
prinsen in de rangen. Renold vroeg Filip Cardoen om de “Wall of
Princes” te schilderen in ’t café.

EET- EN SFEERCAFE
Openingsuren:
dinsdag vanaf 14 u. GESLOTEN

CopyPrint Verduyn

Openingsuren:
maandag – vrijdag: 6.30 u. – 14 u.
zaterdag: 8 u. – 14 u.
zon- en feestdagen gesloten

