


WELKOM BIJ THEATRO MECHELEN
WE’LL HAVE YOU AT ‘HELLO’

- SPECIAAL VOOR JOU -
Gerechten gemarkeerd met  bevatten gluten

Gerechten gemarkeerd met  bevat lactose

- KEUKEN -
Wij vragen de keuze te beperken

tot 4 verschillende gerechten per tafel

Ons team doet zijn best 
om je perfect te bedienen.

Toch een foutje? Zeg het ons.
Helemaal tevreden? Zeg het voort!



Hendrick’s
Gin mare
Buzz N°509 pink grapefruit (zoet)
Bombay
Bulldog
Mr Gin (Mechelse Gin)
Fever tree tonic water
Fever tree mediterranean

Aperitief maison
Alcoholvrij aperitief (crodino) 
Cava
Martini wit / rood / fiero
Porto wit / rood
Pineau des charentes
Kirr
Kirr royal
Campari
Aperol spritz

Gin Tonics

Aperitieven

Wodka red
Jameson
J&B
Wodka
Cointreau
Ricard
Safari
Pisang
Passoa
Amaretto
Bacardi
Baileys
+ frisdrank
+ Red Bull

Sterke dranken



Glas
Pichet 25cl
Karaf 50cl
Fles

Huiswijn (wit, rood, rosé)

wit - Cuvée laborie 
(Frankrijk, Comté Tolosan – Colombard, Ugni Blanc) 
Uitgesproken frisse, fruitige aroma’s maar ook wat vet. 
Deze combinatie van friszuur en romigheid maakt dat 
deze wijn hoog scoort en bij velen in de smaak valt.

rood - Cuvée laborie 
(Frankrijk, Comté Tolosan – Grenache, Carignan, Merlot) 
Fruitig en kruidig aroma. Zeer soepel, zacht en rond in de mond.
Wijn zonder complexen en zonder enige storende bitterheid.

rosé - Cuvée laborie 
(Frankrijk, Comté Tolosan – Grenache, Cinsault) 
Fris, fruitige impressies van aardbei en witte vruchten. Een 
zachte pittige plezierwijn voor alle zomeraangelegeheden.

wit zoet - Bovlei special late harvest
(Zuid-Afrika, Wellington – Chenin Blanc) 100% Chenin blanc. 
Zoete witte wijn, doch afgerond door een mooie aciditeit.



Corsendonk Agnus
7,5 vol.%alc.
Een pittig blond bier van hoge  
gisting, hergist en gerijpt op fles tot een 
levendig parelend bier met rijkelijk schuim.

Corsendonk Pater
6,5 vol.%alc.
Een zacht en donker roodbruin bier van 
hoge gisting, op fles hergist en gerijpt tot 
een fris en levendig bier met een fruitig 
boeket, een volle smaak van mout en 
zachte afdronk. Levendig parelend met 
rijkelijk schuim geschonken.

Corsendonk Dubbel Kriek
8,7 vol.%alc.
Een fruitig bier van hoge densiteit. Het bier 
heeft een karakteristieke bruin-purperen 
kleur en prachtig lichtroze schuimkraag. 
De toevoeging van gerijpte krieken geven 
dit bier zijn volle licht-zoete smaak.

Deugniet
7,5 vol.%alc.
Gebrouwen met enkel natuurlijke 
gronstoffen. De langzame rijping en de 
hergisting met levende biergist in elke fles, 
geeft aan Deugniet zijn typische smaak 
en schitterende pareling.

Tempelier
6,0 vol.%alc.
Een goudkoperkleurig, droog en zacht 
bier van hoge gisting met hergisting op 
de fles. Door de extra gisting op fles rijpt 
het bier verde. Dit zorgt voor een mooie 
pareling in het glas.

Bieren op fles
Maes 25cl

Maes 33cl

Corsendonk Blond 
6,5 vol.%alc.
Een goudblond abdijbier met een 
zachte en ronde smaak en verfijnde 
afdronk. Lekker vers van ‘t vat.

Corsendonk Bruin 
6,5 vol.%alc.
De geroosterde mout geeft aan 
Corsendonk Bruin zijn volle smaak met 
een toets van chocolade en kruiden. 

Seizoensbier

Bieren van het vat



Blanche de Namur
4,5 vol.%alc.
Blanche de Namur is 
een troebel, elegant en 
mild tarwebier van de 
hoogste kwaliteit. Al bij de eerste slok 
proeft u de rondheid en delicaatheid 
van dit uitzonderlijke bier.

Blanche de Namur Rosé
3,4 vol.%alc.
De framboos maskeert het bittere 
van de gist zonder het volledig te 
doen verdwijnen, zodat het de smaak 
onderbouwt en een te sterke fruitigheid 
voorkomt. De neus is zeer aromatisch, 
framboos is alomtegenwoordig zonder 
het geheel te overweldigen. Het is een 
fris, vrolijk bier.

Pilsner Urquell
4,4 vol.%alc.
Unieke en verfrissende smaak met een 
fijne bitterheid. Slechts 4,4 vol.%alc. en 
minder calorieën. De originele pilsener 
van de stad Pilsen sinds 1842.

Peroni
5,1 vol.%alc.
De unieke smaak en sprankelend 
karakter roepen het onmiskenbaar 
Italiaans tintje op. Gebrouwen sinds 
1963 volgens het originele recept. 
Dit bier is het symbool en passie in 
Italiaanse stijl.

Kriek Belgique
3,0 vol.%alc.
Dit rood gesluierd bier met compacte 
romige schuim en een geur van gist en 
rood fruit. Een goed gebalanceerde 
zachte smaak met sterke accenten 
van rode vruchten.

Bieren op fles
Duvel
Westmalle Tripel
Maes NA
Strongbow Apple
Strongbow Red berries
Strongbow Elderflower



Taunusquelle, plat klein/groot

Taunusquelle, bruis klein/groot

De Bad Camberger TaunusQuelle 
Premium is een ongeëvenaard 
bruisend en plat mineraalwater,
ongerept uit de diepten van 
Taunus en gevuld in aquamarijn-
kleurige facetflessen.

Coca cola / light / zero
Fanta
Sprite
Looza sinaas / appel / ace
Looza pompelmoes / appelkers
Schweppes indian tonic
Schweppes agrum
Gini
Oasis
Lipton ice tea
Lipton ice tea green
Lipton ice tea peach
Tönnissteiner orange
Tönnissteiner citroen
Cécémel
Fristi
Vers appelsiensap / citroensap
Eskimo pompelmoes / orange
Lemon squash
(mix van vers appelsiensap en 
citroensap met scheutje grenadine)

Waters & Frisdranken Warme dranken
Koffie
Mokka
Decafiné
Latte macchiatto 
Koffie verkeerd
Cappuccino met slagroom
Italiaanse cappuccino 
(gestoomde melk)
Warme choco
Warme choco met slagroom
Thee natuur
Thee citroen / melk / rozenbottel / 
Kamille / groen / earl grey / munt
Verse muntthee

Speciale koffies
Irish coffee (whisky)
French coffee (cognac)
French lady (grand marnier)
Italian coffee (amaretto)
Hasseltse coffee (jenever)
Baileys coffee



- Tapa’s en borrelhapjes -
 
Tappabord theatro (mix van samosa, bruchetta, lookbroodjes, kippenboutjes, nachos)  
Warm gemengd (mix van bitterballen, calamares en mini loempia) 16st  
Samosa (gevuld met groentjes en pittige chicken tikka) 8st 

Bruchetta met tomaat mozzarella en olijven 8st  
Lookbroodjes met kaas 8st  
Gemarineerde kippenboutjes 8st

Bordje italiaanse ham

Bitterballen 10st  
Mini loempia’s 8st 

Calamares 

Salami en kaasblokjes



- Voorgerechten -
 
Tomatensoep met balletjes

Tomaat mazarella met basilicum olie en rucola 

Kaaskroket 2st  
Garnaalkroket 2st  
Duo kaas- en garnaalkroket  
Scampi lookboter 

Scampi nantua met fijne groentjes  
Scampi theatro met paprika en courgette 

Indien genomen als hoofdgerecht

Supplement mayonaise

- Salades -
Salades worden geserveerd met brood

Salade met gemarineerde scampi’s, ananas, koriander en currydressing 

Salade met geitenkaas, appeltjes, spekjes en perendressing 

Salade met kaaskroket 2st  
Salade met garnaalkroket 2st  
Salade duo kaas- en garnaalkroket  
Italiaanse salade met tomaat, mozzarella en italiaanse ham 

Supplement frietjes, kroketten of pasta

Supplement mayonaise



- Hoofdgerechten Vis -
Hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes, kroketten, puree of pasta naar keuze

Vispannetje met zalm, botervis, victoriabaars en tongrolletjes 

Scampi lookboter 

Scampi nantua (getomateerde kreeftensaus) met fijne groentjes  
Scampi theatro met paprika en courgette 

Supplement mayonaise

- Hoofdgerechten Vlees -
Ierse kogelsteak met saus naar keuze, bearnaise 

 pepersaus  
 champignonsaus  
Gemarineerde spareribs

Huisgemaakte rundsstoverij met corsendonk bruin 

Huisgemaakte vol au vent van hoevekip  
Supplement mayonaise



- Pasta’s -
Spaghetti carbonara   

Tagliatelli met kip, champignons en lookroomsaus   
Tagliatelli met scampi, nantuasaus (getomateerde kreeftensaus) en fijne groentjes  
Penne met scampi, oosterse currysaus, paprika en courgette 

Spaghetti bolognese 

Huisgemaakte lasagne bolognese  

- Veggie -
Tomaat mozzarella met basilicumolie  (als hoofdgerecht)

Salade quorn met mesclum (gemengde jonge sla, aardappelchips 

en vlierbessenvinaigrette)

Salade kaaskroket  



- Kindergerechten -
Tot max. 10 jaar

Curryworst met frietjes 

Spaghetti bolognese 

Fishfingers met tartaar en frietjes 

Huisgemaakte rundsstoverij 

Huisgemaakte vol au vent van hoevekip  

- Desserten -
Moelleux van chocolade  
Tarte tatin  
Dame blanche 

Pannenkoek mikado (met vanille-ijs en chocoladesaus)  
Pannenkoek met suiker  
Pannenkoek met siroop  
Brusselse wafel met suiker  
Brusselse wafel met slagroom  
Kinderijsje (tot max. 10 jaar)

Supplement slagroom 




