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Snel zelf bestellen?

Koffie 
Espresso 3.0

Doppio 3.5

Lungo 3.0

Cappuccino 3.8

Latte Macchiato 4.0
  + Extra flavour: + 0.5
     chocolade, karamel, speculaas, 
     hazelnoot, honing, vanille 

Flat white 4.1

Latte sweet Maltesers 5.2

Latte speculaas 5.2

Latte Oreo 5.2

Latte marshmallow 5.2

Latte rode biet 5.2
Gestoomde melk met rode biet, 
marshmallow & slagroom

Chai latte 4.3

Dirty chai 4.7
Chai latte, espresso

Hot choco 4.0
Fondant- of melkchocoladecallets 
  + Slagroom + 1.0
  + Slagroom & toppings:  + 1.2
     speculaas, Maltesers, Oreo, marshmallow

Iced coffees
Iced Latte 4.5
  + Extra flavour: + 0.5
     chocolade, karamel, speculaas, 
     hazelnoot, honing, vanille

Frappuccino 5.2
Licht gesuikerde koffie, 
koude melk & slagroom

Caffé affogato 5.8
Koud bolletje roomijs met espresso

Thee
Losse thee 3.7
• Earl Grey
• Kamille
• Oma's Garten  (rode vruchten & appel)
• China Gunpowder
• Caipirinha  (groene thee, limoen, meloen)

Verse muntthee 4.2

Verse gemberthee 4.5

Haver- of kokosmelk+ 0.6



Bio fruitsappen
Sinaasappel 4.5

Wortel, sinaas, gember 4.5

Appel, munt 4.5

Aardbei, sinaas, appel, ananas  4.5

Homemade
Homemade ice tea 4.5

Limonade violet & limoen 4.8

Limonade komkommer & gember 4.8

Smoothie aardbei, banaan & mango 7.0

Smoothie mango, ananas & appel 7.0

Gembershot 3.0

Frisdranken
Water plat / bruis 2.8 / 9.0

San Pellegrino orange 3.8

San Pellegrino limoen & munt 3.8

San Pellegrino granaatappel 3.8

San Pellegrino pompelmoes 3.8

Coca-Cola / zero 3.0

Lipton Ice Tea 3.2

Lipton Ice Tea green 3.2

Yugen Kombucha 4.9
Biologische gefermenteerde theedrank met 
krachtige kruiden en vers puur vruchtensap.
• Ginger & lemon
• Apple & mint

Fever-Tree tonic 3.9

Fever-Tree gingerbeer 3.9

Appelsap 3.0

Cécémel 3.0

Mocktails
Virgin gember fresh cucumber 8.0

Virgin Mojito 7.8

Virgin Red Daiquiri 9.0

Virgin Piña Colada 9.0

Batch 1840 gin & Fever-Tree Tonic 8.0

Wijn & bubbels
Huiswijn  4.8 / 25
rood / wit / rosé

Cava, Grans Moments Brut 6.5 / 30

Champagne, Albert Milly Brut  45

Apero’s & cocktails
Mimosa 7.0
Sinaasappelsap & cava

Bellini 7.0

Aperol Spritz 8.5

Gin Hendrick’s & Fever-Tree Tonic  12

Gin Mare & Fever-Tree Tonic 12

Mojito 10
Witte rum, munt, limoensap & rietsuiker

Moscow Mule 10
Vodka, Fever-Tree ginger beer & limoen

Dark 'n Stormy 10
Bruine rum, Fever-Tree ginger beer & limoen

Gember fresh cucumber 9.8
Vodka, gember, Ice Tea green & komkommer

Red Daiquiri met vers fruit 12
Witte rum, aardbei, framboos, 
mango & appel

Piña Colada met vers fruit 12
Witte rum, ananas, mango & kokos 

Pornstar Martini 10
Vodka, passievruchtensap, bourbon 
vanille & limoensap

Espresso Martini 10
Vodka, arabica-espresso & een vleugje 
gezouten boter

Whiskey sour 10
Bourbon Whisky, citroensap, 
bitters & sinaasappel

                van ’t vat
                                 Cornet                 4.2

Bieren
Jupiler 3,5

Vedett  3.6

Duvel 4.5

Rodenbach on the rocks 4.0



Croissant / chocoladekoek  2.5

Warme hartige croissant met ham & kaas 5.0

Verse fruitsla 7.5

Bananenbrood 8.5
Vanille sojayoghurt, vers fruit & chocoladesaus

American pancakes 10.5
Vanille sojayoghurt & maple siroop
  + chocoladesaus  + 1.0
  + speculaas & banaan + 2.0
  + gebakken spek  + 3.0
  + spiegelei  + 2.5

Wentelteefjes 11.0
Briochebrood, maple siroop & buine suiker

Hartige wafel met zalm 15.5
Spiegelei, guacamole, kruidenkaas & maple siroop

Hartige wafel met spek 13.5
Spiegelei, guacamole, smeerkaas & chilivlokken

Hartige wafel met geitenkaas 14.0 
Vijgen, noten & gekarameliseerde peren
  + crispy serrano + 2.5

Croissantbun 9.5
Spiegelei, spek, guacamole & sla  

Yoghurt, huisgemaakte granola & fruit 7.5
  + plantaardige yoghurt + 1.5

Roerei met kruiden & brood 9.0
  + gebakken spek  + 3.0

Zachtgekookt eitje met soldaatjes 3.8

Açai bowl 10.0
Açai bessen, kokosyoghurt, banaan, aardbei, 
huisgemaakte granola & pindakaas

Mermaid bowl 10.0
Banaan, aardbei, spirulina & kokosyoghurt

Overnight Chiapudding 8.0
Fruit, coulis van rood fruit & kokos

Breaky 14.5
Toast met spiegelei, krokant spek, cheddar, 
lente-uitjes, tomaat & jonge bladspinazie

Van 9u tot 11u30, van woensdag t.e.m. zaterdag. 

Ontbi j t

Elke  zondag   39 / p.p.

brunchbuf fe t  

Met de 'all you can eat'-formule geniet je van een uitgebreid
assortiment aan zoete en hartige gerechten, aangevuld met 
een dosis gezonde voeding en 'guilty pleasures'!
Van 4 tot 12 jaar:  13 / p.p.  Prijs exclusief dranken. 
Tijdig reserveren is aanbevolen.

Vegetarisch             Vegan



Croissant / chocoladekoek  2.5

Warme hartige croissant met ham & kaas 5.0

Verse fruitsla 7.5

Bananenbrood 8.5
Vanille sojayoghurt, vers fruit & chocoladesaus

American pancakes 10.5
Vanille sojayoghurt & maple siroop
  + chocoladesaus  + 1.0
  + speculaas & banaan + 2.0
  + gebakken spek  + 3.0
  + spiegelei  + 2.5

Wentelteefjes 11.0
Briochebrood, maple siroop & buine suiker

Hartige wafel met zalm 15.5
Spiegelei, guacamole, kruidenkaas & maple siroop

Hartige wafel met spek 13.5
Spiegelei, guacamole, smeerkaas & chilivlokken

Hartige wafel met geitenkaas 14.0 
Vijgen, noten & gekarameliseerde peren
  + crispy serrano + 2.5

Croissantbun 9.5
Spiegelei, spek, guacamole & sla  

Yoghurt, huisgemaakte granola & fruit 7.5
  + plantaardige yoghurt + 1.5

Roerei met kruiden & brood 9.0
  + gebakken spek  + 3.0

Zachtgekookt eitje met soldaatjes 3.8

Açai bowl 10.0
Açai bessen, kokosyoghurt, banaan, aardbei, 
huisgemaakte granola & pindakaas

Mermaid bowl 10.0
Banaan, aardbei, spirulina & kokosyoghurt

Overnight Chiapudding 8.0
Fruit, coulis van rood fruit & kokos

Breaky 14.5
Toast met spiegelei, krokant spek, cheddar, 
lente-uitjes, tomaat & jonge bladspinazie
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Gezond 23 / p.p.

• Bio fruitsap naar keuze

• Bruin brood met beleg
   Avocado, hummus, kaas, confituur

• Verse fruitsla

• Mermaid bowl

• Gembershot

Deluxe 28 / p.p.

• Bio fruitsap naar keuze 

• Croissant of chocoladekoek

• Yoghurt met huisgemaakte 
  granola & rood fruit

• Hartige wafel met zalm, guacamole, 
  spiegelei & kruidenkaas

• Verse fruitsla

Populair 19 / p.p.

• Bio fruitsap naar keuze

• Croissant of chocoladekoek

• Yoghurt met huisgemaakte 
  granola & rood fruit

• Zacht gekookt eitje met soldaatjes

• Bruin brood met beleg
   Kaas, fijn vleeswaren & confituur

To share 20 / p.p. (min 2 pers)

• Koffiekoek

• Yoghurt met huisgemaakte 
  granola & rood fruit

• Roerei met spek

• Kaas, fijne vleeswaren, choco & confituur

• Toast met guacamole, feta & tomaat

• Fruit

Ontb i j t-
formules

Een heerlijk ontbijt bestellen voor 
thuis? Bekijk en bestel onze 
verschillende ontbijtboxen op 
onze webshop.

Bio fruitsappen
Sinaasappel 4.5

Wortel, sinaas, gember 4.5

Appel, munt 4.5

Aardbei, sinaas, appel, ananas  4.5

Homemade
Homemade ice tea 4.5

Limonade violet & limoen 4.8

Limonade komkommer & gember 4.8

Smoothie aardbei, banaan & mango 7.0

Smoothie mango, ananas & appel 7.0

Gembershot 3.0

Frisdranken
Water plat / bruis 2.8 / 9.0

San Pellegrino orange 3.8

San Pellegrino limoen & munt 3.8

San Pellegrino granaatappel 3.8

San Pellegrino pompelmoes 3.8

Coca-Cola / zero 3.0

Lipton Ice Tea 3.2

Lipton Ice Tea green 3.2

Yugen Kombucha 4.9
Biologische gefermenteerde theedrank met 
krachtige kruiden en vers puur vruchtensap.
• Ginger & lemon
• Apple & mint

Fever-Tree tonic 3.9

Fever-Tree gingerbeer 3.9

Appelsap 3.0

Cécémel 3.0

Mocktails
Virgin gember fresh cucumber 8.0

Virgin Mojito 7.8

Virgin Red Daiquiri 9.0

Virgin Piña Colada 9.0

Batch 1840 gin & Fever-Tree Tonic 8.0

Wijn & bubbels
Huiswijn  4.8 / 25
rood / wit / rosé

Cava, Grans Moments Brut 6.5 / 30

Champagne, Albert Milly Brut  45

Apero’s & cocktails
Mimosa 7.0
Sinaasappelsap & cava

Bellini 7.0

Aperol Spritz 8.5

Gin Hendrick’s & Fever-Tree Tonic  12

Gin Mare & Fever-Tree Tonic 12

Mojito 10
Witte rum, munt, limoensap & rietsuiker

Moscow Mule 10
Vodka, Fever-Tree ginger beer & limoen

Dark 'n Stormy 10
Bruine rum, Fever-Tree ginger beer & limoen

Gember fresh cucumber 9.8
Vodka, gember, Ice Tea green & komkommer

Red Daiquiri met vers fruit 12
Witte rum, aardbei, framboos, 
mango & appel

Piña Colada met vers fruit 12
Witte rum, ananas, mango & kokos 

Pornstar Martini 10
Vodka, passievruchtensap, bourbon 
vanille & limoensap

Espresso Martini 10
Vodka, arabica-espresso & een vleugje 
gezouten boter

Whiskey sour 10
Bourbon Whisky, citroensap, 
bitters & sinaasappel

                van ’t vat
                                 Cornet                 4.2

Bieren
Jupiler 3,5

Vedett  3.6

Duvel 4.5

Rodenbach on the rocks 4.0



Verse dagsoep met brood & boter 7.0

Shakshuka 17.0
Eenpansgerecht met een kruidige tomatensaus, 
spiegelei, feta, brood & hummus

Chickenburger 18.5
Krokant gepaneerde kip, spek, cheddar, sla,   
tomaat, rode ui, guacamole & wedges

Hamburger pulled pork 19.5
Zacht gegaard varkensschouder, rode kool, 
sla, wedges & huissaus

Hamburger pulled salmon 20.0
Zacht gegaard zalmhaasje, tuinkers, honing mosterd 
saus, gedroogde ui, witte kool en wortel

Kip op Thaise wijze met rijst 19.5
  + bloemkoolrijst ipv rijst  + 2.0

Spaghetti bolognaise 14.0
  + courgetti ipv pasta  + 2.0

Lasagne (20 minuten)  16.0

Buddha bowl gegrilde groenten 19.5
Gegrilde seizoensgroenten, bulgur & kippengehakt
  + Vegan: met gegrilde quorn

Zeebaars seizoensgroenten & wedges 23.0

Pasta scampi Bona 19.0
  + Courgetti ipv pasta  + 2

Spinaziepannenkoek met burrata   18.5
Met groene groentjes en champignons
  + Gerookte zalm + 3.5

Groentelasagne   17.0
(zonder lasagne vellen - 20 minuten)

Bona 21.0
Zalm, scampi, kip, serrano, seizoensfruit, 
gemengde sla, tomaat, wortel

Geitenkaas 18.5
Geitenkaas met speculoos, mango, 
gekarameliseerde appeltjes, walnoten, 
kerstomaat, gemengde sla, tomaat & wortel

Caesar 18.5
Gegrilde kipfilet, broodcroutons, mango chutney, 
parmezaanschilfers, ei, gemengde sla, tomaat & wortel

Veggie (no-)meatball & hummus 18.5
Veggie balletjes, sla, hummus, bulgur, linzen, tomaat, 
komkommer, rode ui, gemengde sla & munt

Pokébowl zalm 22.0
Rauwe zalm, sushirijst, assortiment rauwe 
groenten & mango

Pokébowl veggie 18.5
Quorn, sushirijst, assortiment rauwe 
groenten & mango

Salsa crab 10.0
Krabsla, verse avocado, kerstomaatjes, rucola, 
maple siroop, blauwe bessen & granaatappel

Sailor man 15.5
Gerookte zalm, kruidensmeerkaas, rode ui & tuinkers 
+ spiegelei + 1.5

Bona 13.0
Smeerkaas, gegrilde kip, guacamole, rucola, 
tomaat, wortel & geroosterde amandelschilfers

Sushiroll wrap 16.0
Sushirijst, zalm, edamame, mango, 
wortel, avocado & nori 

Chicken 13.0
Gegrilde kip,  currydressing, ijsbergsla, wortel, 
rode ui & radijs

Healthy 13.0
Tomatenwrap, hummus, gegrilde bloemkool,
tomaat, rucola & geroosterde amandelschilfers

Al de gerechtjes van ons menu 
zijn beschikbaar voor 
takeaway! Bekijk het complete 
assortiment op onze website.

Lunch
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Breaky 14.5
Toast met spiegelei, krokant spek, cheddar, 
lente-uitjes, tomaat & jonge bladspinazie

Italia 14.5
Focaccia, mozzarella, serrano, rucola, pesto & chili

Hartige wentelteefjes  15.5
Wentelteefjes met champignon, prei & cottage cheese

Cheesy burrata 14.0
Toast met pesto, burrata, tomatensalsa & rucola
  + crispy serrano + 3.0
  + veggie bacon + 3.0

Van 11u30 tot 15u, van woensdag 

t.e.m. zaterdag.  1 tafel =  1 rekening.

Nachos met tomatensalsa, guacamole,   11.0
jalapeño & cheddar
  + pulled pork + 5.0

Olijven, feta & zongedroogde tomaten 6.5

Zoete aardappelfrietjes met looksaus  7.5 

Patatas bravas met tomatensaus 8.0 

Geroosterde bloemkool, hummus & za’atar 7.0

Niet veel tijd tijdens je middagpauze 
of wens je snel iets af te halen zonder wachtrij?
Geef vóór 11u je bestelling en het tijdstip van je aankomst 
door via deze QR. Wij zorgen dat je lunch tijdig klaar 
staat voor takeaway of eat-in zodat alles vlot verloopt!
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Verse dagsoep met brood & boter 7.0

Shakshuka 17.0
Eenpansgerecht met een kruidige tomatensaus, 
spiegelei, feta, brood & hummus

Chickenburger 18.5
Krokant gepaneerde kip, spek, cheddar, sla,   
tomaat, rode ui, guacamole & wedges

Hamburger pulled pork 19.5
Zacht gegaard varkensschouder, rode kool, 
sla, wedges & huissaus

Hamburger pulled salmon 20.0
Zacht gegaard zalmhaasje, tuinkers, honing mosterd 
saus, gedroogde ui, witte kool en wortel

Kip op Thaise wijze met rijst 19.5
  + bloemkoolrijst ipv rijst  + 2.0

Spaghetti bolognaise 14.0
  + courgetti ipv pasta  + 2.0

Lasagne (20 minuten)  16.0

Buddha bowl gegrilde groenten 19.5
Gegrilde seizoensgroenten, bulgur & kippengehakt
  + Vegan: met gegrilde quorn

Zeebaars seizoensgroenten & wedges 23.0

Pasta scampi Bona 19.0
  + Courgetti ipv pasta  + 2

Spinaziepannenkoek met burrata   18.5
Met groene groentjes en champignons
  + Gerookte zalm + 3.5

Groentelasagne   17.0
(zonder lasagne vellen - 20 minuten)
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Glutenvrijbrood
+ 2

Bona 21.0
Zalm, scampi, kip, serrano, seizoensfruit, 
gemengde sla, tomaat, wortel

Geitenkaas 18.5
Geitenkaas met speculoos, mango, 
gekarameliseerde appeltjes, walnoten, 
kerstomaat, gemengde sla, tomaat & wortel

Caesar 18.5
Gegrilde kipfilet, broodcroutons, mango chutney, 
parmezaanschilfers, ei, gemengde sla, tomaat & wortel

Veggie (no-)meatball & hummus 18.5
Veggie balletjes, sla, hummus, bulgur, linzen, tomaat, 
komkommer, rode ui, gemengde sla & munt

Pokébowl zalm 22.0
Rauwe zalm, sushirijst, assortiment rauwe 
groenten & mango

Pokébowl veggie 18.5
Quorn, sushirijst, assortiment rauwe 
groenten & mango

Salsa crab 10.0
Krabsla, verse avocado, kerstomaatjes, rucola, 
maple siroop, blauwe bessen & granaatappel

Sailor man 15.5
Gerookte zalm, kruidensmeerkaas, rode ui & tuinkers 
+ spiegelei + 1.5

Bona 13.0
Smeerkaas, gegrilde kip, guacamole, rucola, 
tomaat, wortel & geroosterde amandelschilfers

Sushiroll wrap 16.0
Sushirijst, zalm, edamame, mango, 
wortel, avocado & nori 

Chicken 13.0
Gegrilde kip,  currydressing, ijsbergsla, wortel, 
rode ui & radijs

Healthy 13.0
Tomatenwrap, hummus, gegrilde bloemkool,
tomaat, rucola & geroosterde amandelschilfers

To
as

tsBreaky 14.5
Toast met spiegelei, krokant spek, cheddar, 
lente-uitjes, tomaat & jonge bladspinazie

Italia 14.5
Focaccia, mozzarella, serrano, rucola, pesto & chili

Hartige wentelteefjes  15.5
Wentelteefjes met champignon, prei & cottage cheese

Cheesy burrata 14.0
Toast met pesto, burrata, tomatensalsa & rucola
  + crispy serrano + 3.0
  + veggie bacon + 3.0

Nachos met tomatensalsa, guacamole,   11.0
jalapeño & cheddar
  + pulled pork + 5.0

Olijven, feta & zongedroogde tomaten 6.5

Zoete aardappelfrietjes met looksaus  7.5 

Patatas bravas met tomatensaus 8.0 

Geroosterde bloemkool, hummus & za’atar 7.0



Tapas

Olijven, feta, zongedroogde tomaat   6.5

Nachos met tomatensalsa, guacamole, jalapeño, cheddar *   11.0
  + pulled pork + 5.0

Plancha to share * 11.0
Carpaccio van holstein, serranoham, Iberico kaas, olijven, salami, 
kruidige balletjes, grissini, dipsausjes & flatbread

Gezonde plancha to share 12.0
Apero-groenten, gemarineerde tomaten en artisjok, gegrilde 
aubergine en courgette, flatbread en dipsausjes, jonge wortel met 
yoghurt en za’atar,  pastrami, gerookte zalm, Iberico kaas, 
edamame bonen met feta

Geroosterde bloemkool met hummus & za’atar *   7.0

Zoete aardappelfrietjes met looksaus *  7.5 

Patatas bravas met tomatensaus 8.0

Baobun met pulled pork * (3 stuks) 11.0

Scampi’s met look & brood 9.0

Kortgebakken steak met chimichurri dressing, 11.0
parmezaanschilfers & brood

Bruschetta (4 stuks) 9.0

Brioche pulled salmon bun (2 stuks) 14.0

Gemarineerde chicken wings * 9.0

Taco’s met pulled pork (2 stuks) 15.0

Kaas- & garnaalkroketjes 9.0

Hummus met flatbread 8.0

Mini dessertjes 10.0
Chocomouse, panna cotta met violet, crème brûllée & mini gebak

** meer desserten bij “Sweets”

 

Tapas
afterwork

 Met  gepaste  beats  van  onze  dee jay !
Elke laatste vrijdag van de maand! 

Kom vanaf 18u genieten van een gezellige tapasavond met een glaasje 

wijn of heerlijke cocktail!

Tapasformule
54 /  2 personen

Een greep uit ons assortiment! 
Zie de gerechtjes met een * 



Sweets
Taartpuntje 4.8
Maak je keuze uit onze dessertentoog

Brownie met ijs & gekarameliseerde 9.0
marshmallows

Fruitsla 7.5

Tiramisu met speculaas & rood fruit 9.0

Brusselse wafel met banaan & chocoladesaus  10.0
+ vanille-ijs + 2.5
+ slagroom + 1.0

Chocomousse 7.5

Healthy bananasplit 9.0
Banaan, griekse yoghurt, granola, 
chocoladesaus & honing

Mini dessertjes 10.0
Chocomouse, panna cotta met violette,
crème brûllée & mini gebak

                                             Gluten- en 
                                             lactosevrije gebakjes

Vegan gebakje 5.0
Maak je keuze uit onze dessertentoog

Vegan brownie 5.0

IJs
Dame blanche 10.0
+ slagroom + 1.0

Coupe aardbei 12.0
+ slagroom + 1.0

Caffé affogato 5.8
Koud bolletje roomijs met espresso

Kinderijsje 4.5

Ons schepijs 
komt van 
‘t Molenhof 

B2B of privé evenement?

Op zoek naar een 
unieke locatie voor een 
verjaardag, babyborrel, 
teambuilding of 
incentive?

Contacteer ons info@bona-foodbar.be

CAROLINE B.

Diëtiste
Caroline Brunin

0478/06 20 34

info@caroline-b.be

www.caroline-b.be

Consultaties

Bona Foodbar

August De Boeckstraat 22,

1785 Merchtem

“ Een gezond leven leidt tot een
goed gevoel, zelfvertrouwen en een 

positieve kijk op de wereld.
 

Mijn doel bij Bona is om gerechten 
te creëren die lekker, 

gezond en gevarieerd zijn.

“


