
Info allergenen + Menu in English :
www.colmar.be/allergenenlijst

Witloofgratin met ham en kaassaus Nieuw
Onze Belgische klassieker met puree.

12.95

Vegetarische moussaka Nieuw  
      Een hartverwarmende ovenschotel met courgette, 
aubergine, aardappelen, linzen en kikkererwten in 
tomaten- en bechamelsaus. Gegratineerd met een krokant 
kaaskorstje.

15.95

Balletjes in tomatensaus Nieuw 
Met frietjes, dat wordt smullen!

15.95

Stoofvlees Onze klassieker 
Zacht gegaard rundvlees in een heerlijk sausje van bier 
en peperkoek volgens het authentieke familierecept, met 
frietjes!

17.95

Buffetbord à volonté met frietjes
Geniet van onze buffetborden à volonté: Zalm, Serrano of 
Campagne. Geserveerd aan tafel met knapperige frietjes. 

17.95

Menu Colmar 
Ga all-in. Begin met soep van de dag. Geniet erna van 
onze buffetborden à volonté: Zalm, Serrano of Campagne; 
samen met frietjes. Sluit af met het dessertenbuffet à 
volonté.

23.95

 

Spare-ribs Colmar  
Een stevige portie pittig gekruide varkensribbetjes met een 
aardappel in de schil.

16.95

Spare-ribs Colmar Original Barbecue saus 
Onze specialiteit 
Vingerlikkend lekker met een aardappel in de schil. 

17.95

Gekruide XXL-kippenbrochette (45cm) 
Onze klassieker 
Heerlijke stukjes gemarineerd kippenvlees op een 
reuzenspies, met frietjes.

17.95

Gegrilde rundsteak Belgisch Wit-Blauw 190 gr 
Een heerlijke steak met hofmeesterboter en knapperige 
frietjes. 

18.45

Gemarineerde rundsbrochette 200 gr Nieuw 
Gegrilde stukjes Belgisch Wit-Blauw rundsvlees met 
paprika en frietjes.

18.95

Rundstournedos 250 gr 
Voor de vleesliefhebber, fantastisch van smaak, met 
hofmeesterboter en frietjes.

21.95

Filet pur • Nieuw-Zeeland 180 gr 
Heerlijk boterzacht, met hofmeesterboter en knapperige 
frietjes.

24.95
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ALCOHOLVRIJE APERITIEVEN
Sinaasappelsap
Kids apero
Mocktail Colmar
Virgin mojito

MAG HET IETS STRAFFER?
Witte Martini
Campari
Tawny Offley porto 
Kir
William Lawson’s whisky 
Cocktail Colmar
Campari orange
Mojito
Bombay gin & Schweppes tonic
Hendrick’s gin & Schweppes tonic
Cava (glas)

Cava (fles 75 cl)

GESELECTEERDE WIJNEN
Oude Kaap Chenin Blanc (75 cl) 
Witte wijn uit Zuid-Afrika

Château Plaisance-Branne - Montagne 
Saint-Émilion (75 cl)
Fruitige Franse rode wijn met een lange afdronk

Mokka / espresso / espresso deca
Cappuccino
Koffie verkeerd 
Thee: munt, citroen, rozenbottel of zwarte thee 
Irish Coffee, French Coffee, Italian Coffee, 
Café Normand
Pousse-café: whisky, cognac, Calvados of Amaretto (5 cl)

Crunchy chicken burger Nieuw
Malse kipfilet gepaneerd met cornflakes, salade, tomaat, 
rode ui en burgersaus, met frietjes.

16.95

Bacon burger
XXL bacon burger 
100% rundergehakt, knapperige bacon, salade, tomaat, 
rode ui en burgersaus, met frietjes.

16.95
+3.00

Cheddar kaas burger
XXL Cheddar kaas burger 
100% rundergehakt, Cheddar kaas, salade, tomaat, rode ui 
en burgersaus, met frietjes. 

16.95
+3.00

 

Kabeljauwhaasje op een bedje van  
ratatouille Nieuw 
Het beste uit de zee, met een gepofte aardappel in de schil.

18.95

Op vel gebakken Atlantische zalmfilet  
met butternutcrème Nieuw 
Een zachte zalmfilet met crème van butternut, lekker met 
een aardappel in de schil.

18.95

Ontsmet je 
handen bij het 
binnenkomen.

Er zijn 
handschoenen 

voor je beschikbaar.

Betaal contactloos. Zorg voor elkaar 
en jezelf...

... en wij zorgen 
voor jou.

Hou afstand.

Veilig genieten
Ontdek al onze maatregelen op www.colmar.be/veilig-genieten.

2.95
2.95
4.60
4.60

 
4.60
4.60
4.60
4.70
5.50
5.50
5.95
5.95
6.95
8.95
4.95

23.95

 
10.50

 

17.70

2.45
3.10
3.10
2.45
6.10

5.50

1. Apero
BURGERSSPECIALITEITEN VAN DE CHEF

5. Nagenieten

IS HET JOUW VERJAARDAG?
Wij hebben een verrassing voor je!

GEEF ONS JE MENING
Scan de QR-code hiernaast. Wij horen graag van je!
Volg je ons trouwens al? www.colmar.be

3. Hoofdgerecht

KIES JE SAUS

 Knapperige frietjes, kroketjes of gepofte aard-
appel in de schil verrijkt met room en bieslook.

Bearnaise-, peperroom- of champignonsaus.

KIES JE SIDE DISH

Psst... raadpleeg ook onze 
suggesties op het suggestiebord!

+0.95

VIS

GRILL

Buffetsalade Zalm
Een heerlijke selectie van de beste groentjes uit ons buffet 
geserveerd met gestoomde en gerookte zalm.

Buffetsalade Serrano
Een frisse salade met groene asperges, Serranoham, olijven, 
Gran Padano-schilfers en een heerlijke kruidensaus.

Buffetsalade Campagne
Onze rustieke buffetsalade met kip, paté, groene asperges, 
rillette en gekookte ham.

We bieden tijdelijk geen voorgerechtenbuffet aan. Onze chef 
maakte een selectie van de beste combinaties uit ons gekende buf-
fet. Al onze salades worden aan tafel geserveerd en zijn à volonté.

2. Voorgerecht 
   à volonté

Of nsog beter!

Voorgerecht + 
dessertenbuffet 
à volonté

Dessertenbuffet
à volonté

4. 

+

Van vrijdagavond tot en met zondagavond en op feestdagen

Een heerlijke herfst  
op je bord!

DRANKEN BUFFET
alt�d inbegrepen

Kindergerecht + drankenbuffet + 
dessertenbuffet + een cadeautje!

Kidsmenu tot 12 jaar 7.95

ZERO SUGAR ORIGINAL TASTE

voor slechts

€6.00
bij je 

hoofdgerecht

voor slechts

€10.00
bij je 

hoofdgerecht

voor slechts

€6.00
bij je 

hoofdgerecht


