




de trib
‘t Veurjaor steit veur de deur...

Tijd om ons te gaan richten op het voorjaar. En daar hoort een 
nieuwe kaart bij. We gaan jullie nog meer verwennen met 
heerlijke gerechten en natuurlijk onze klassiers niet 
te vergeten.

Of je nu komt ontbijten, lunchen, dineren of borrelen, wij 
proberen er een feestje van te maken. Al onze gerechten 
komen uit eigen keuken of zijn samengesteld met lokale 
leveranciers. We werken bijvoorbeeld met de groentes en 
fruit van Geurten en vlees van onder andere 
Kusters uit Margraten. 

Heb je onze Serrano al geproeft? Die importeren we 
rechtstreeks uit het Alpujarra gebergte in Andalusia, 
España. Net als onze 100% biologische olijfolie van Duernas  
uit Cordoba. Met trots serveren we dit product aan tafel, en 
we gebruiken deze prachtige olie ook in de keuken. 
Overtuigd? Vanaf nu kun je deze olie ook voor thuis 
bij ons verkrijgen.

De Tribunal, wat ons betreft, dé plek om iedere dag lekker te 
genieten. Of het nu voor de krant is met verse koffie van 
Blanche Dael, iets lekkers eten, of een goed gesprek met een 
Brand biertje of een glas wijn van John, 
de deur staat voor je open. 

Ons ordeel... Geniet!

Tuur, Rachel, Puk, Lou  &
   het Hof der Gastvrijheid



ontbijt
EARLY BIRD • 11,50
Van 9:00 tot 11:00 uur
spek met ei, koffietje of thee naar keuze & verse jus

BANANENBROOD • 5,50
huisgemaakt door Martine, met jam

CROISSANTJE (uit de oven) • 4,50
met jam

BRIOCHE WENTELTEEFJES • 9,00
met kaneelsuiker

‘When you wake up in the morning, Pooh,’ said 

Piglet at last, ‘what’s the first thing you say to yourself?’ 

What’s for breakfast?’ said Pooh.





lunch
• De Klassiekers •

geserveerd op Barra clásico

MODDER • 7,90
huisgemaakt gehakt, ui, cocktailsaus

REDDEL • 10,50
eigen tonijnsalade, komkommer, tomaat, ei, cocktailsaus

KIES (V) • 7,90
boerenkaas met mosterd van Adriaan

• De Nieuwe Klassiekers •
geserveerd op een 100% natuurlijke boeren brood

SERRANO TRIBUNAL • 12,80
Rechtreeks uit het Alpujarra gebergte
roomkaas van geroosterde paprika, zongedroogde 
tomaat, olijf, pijnboompit, parmezaan, rucola

FILET AMERIKAAN • 13,20
Dagvers gedraaid van 100% rundvlees
uitjes, veldsla, truffelmayonaise

STICKY CHICKEN • 11,80
paksoi, tauge, bosui, sesam, misomayonaise

BABA GANOUSH (V) • 12,20
aubergine, gegrilde paprika, rucola, feta, pittenmix

GEROOKTE ZALM • 13,80
mierikswortelcréme, waterkers, rode ui, radijs

wij serveren lunch van 11:00 tot 16:00



lunch
• Soepen •

geserveerd met brood

UIENSOEP (V) • 8,00
klassiek met kaas gegratineerd

WISSELENDE SOEPEN
kijk op ons bord voor de wisselende soep

• Salades •
geserveerd met brood 

CAESAR • 15,40
gekonfijte kip, sucrine sla, ei, Parmezaan, verse anjovis 

GRIEKSE SALADE (V) • 16,20
naar recept van Nino
tomaat, komkommer, gemarineerde feta, kalamata, oregano

• Tosti’s •
altijd gemaakt met desembrood

SJINK & KIES • 7,00
roomkaas, flandrien, gemalen kaas, boeren achterham

TOSTI TRIBUNAL • 11,50
roomkaas, flandrien, gemalen kaas, gehakt, sambal, tomaat

• Warme gerechten •

VIDEEKE VAAN KIP • 14,50
zacht gestoofde kip, grotchampignons, verse spinazie

OMELET TRIBUNAL (V) • 12,80 • of met spek • 13,80
tomaat, paprika, olijf, za’atar, p geroosterd desembrood

wij serveren lunch van 11:00 tot 16:00





diner

• Voorgerechten •

UNNESOP (V) • 8,00
gegratineerd met kaas

CARPACCIO TRUFFEL • 13,80
tomaat, rucola, pijnboompit, Parmezaan en mét Truffel

BURRATA TRIBUNAL (V) • 13,20
goeie tomaten, goeie burrata, goeie olie, verse basilicum

TARTAAR VAN GEROOKTE ZALM • 13,50
mierikswortelcréme, waterkers, rode ui, radijs

wij serveren diner van 17:00 tot 20:00

Ook de avondkaart van De Tribunal heeft opnieuw 
aandacht gekregen. Om te beginnen hebben we 
heerlijke voorgerechten of je kiest iets lekkers van de 
borrelkaart. De hoofdgerechten staan vanaf nu in de 
deze kaart en op ons bord vindt je dag en weekspecials. 
Hou je ervan om in stijl af te sluiten? Dan hebben we 
voor de zoetekauw een mooie keuze of een kaasplankje 
van Tom Miessen. 

Om af te sluiten kun je natuurlijk ook kiezen voor verse 
koffie van Blanche Dael... met wat lekkers?

Wij serveren diner van maandag tot en met donderdag.



diner
• Hoofdgerechten •

HAMBURGER TRIBUNAL • 16,80
100% anguns beef, sla, tomaat, spek, cheddar, sla, frietjes

VIDEEKE VAAN KIP • 17,20
Onze bekende klassieker
zacht gegaarde kip, grotchampignons, spinazie, sla, frietjes

BAVETTE • 21,80
Bleu Blanc Belge van Kusters uit Margraten
gegratineerd met anjovispesto, seizoensgroentes, frietjes

TRUDIE’S SATÉ • 19,20
Naar keuze met rijst of frietjes
varkenshaas, huisgemaakte atjar, kroepoek

PASTA TRIBUNAL (V) • 18,80
kijk op ons bord naar de verse bereiding

VEGETARISCHE LASAGNE (V) • 17,80
courgette, spinazie, bechamel, kaas, knoflookbrood

wij serveren diner van 17:00 tot 20:00



diner
• Dessert •

PASTEL DE NATA • 8,20
Huisgemaakt Portugees custerd taartje
vanille ijs, slagroom

DAME BLANCHE • 9,20
Huisgemaakte chocladesaus
vanille ijs, slagroom

CHOCOLADE MOUSSE • 9,20
gemarmerde mousse van witte en bruine chocolade

KIESPLENKSE VAAN TOM MIESEN • 13,50
4 kieskes van Tom geserveerd met noten-vrijgen broed

‘The Candyman can cause, He mixes it with love
And makes the world taste good’

 Sammy Davis Jr.  1972







SERRANO RESERVA • 9,20
serranoham direct uit Andalusië geïmporteerd

PIMIENTOS DE PADRON (V) • 6,50
maldon & sesam

BOQUERONES A VINAGRE • 7,00
de échte gemarineerde visjes met onze olijfolie

DE TRIBUNAL BAL • 6,00
ons gehakt met cocktailsaus

BITTERBALLEN • 7,80
met mosterd van Adriaan

LOEMPIA’S (V) • 6,50
met chili saus 

BEKSKE FRIET (V) • 5,80
met kruiden & mayonaise

BEKSKE “SWEET POTATO” FRIET (V) • 6,50
met cocktailsaus

EL NACHO TRIBUNAL • 12,80
guacamole, cheddar, creme fraiche, jalapeño, tomaat

BROOD MET DIPS (V) • 6,50

BOERENKAAS BLOKJES (V) • 6,50

KIESPLENKSKE VAAN TOM MIESSEN (V) • 13,50
4 door Tom geselecteerde kazen, met brood en stroop

VLEISPLENKSKE TRIBUNAL • 15,80
serrano, boerenworstje, gehakt, cecina de leon

SPAANSE OLIJVEN (V) • 4,20

wij serveren de borrelkaart van 11:00 tot 22:00

borrel



TRY THE GREY STUFF
IT’S DELICIOUS,

Don’t believe me? Ask the dishes
Lumière





bieren
BRAND Pils  •  3,00  •  3,60  •  7,20

BRAND UP  •  3,30

BRAND Weizen  •  5,00

BRAND Wisseltap  •  5,00

LAGUNITAS I.P.A.  •  5,00

AFFLIGEM Blond  •  5,00

WESTMALLE Dubbel  •  5,00

TRIBUNAL Wisseltap  •  5,00

Duvel  •  5,00
OMER  •  5,00
Liefmans  •  3,70
Kriek MAX  •  4,00
Westmalle Triple  •  5,00
Vedett White  •  4,50
ZUYD (gebrouwen op Tapijn)  •  5,00
Nova Blond • Jura Tripel

Alcoholvrij / Alcoholarm

Clara (onze eigen Radler) 0.0%  •  3,30
Weihenstephan < 0.3%  •  3,30
Zwarte Ruiter  0.0%  •  3,30
Brand IPA 0.0%  •  3,30
Affligem 0.0%  •  3,30







wijnen
• Bubbels •

Cava MVSA       6,00   • 35,00
Brut Nature

Champagne  Gratiot-Pillière 
  Brut       45,00
  Brut Rosé      50,00
  Heritage       75,00

• Wit •

CHARDONNAY • Domaine Azuré    4,50  •  21,50
Pays d’Oc • Frankrijk

VERDEJO • Doña Raquel     5,00  •  25,50
Rueda • Spanje

GRUNER VELTLINER • Weingut Pfaffl   6,00  •  28,50
Niederosterreich • Oostenrijk

ALBARIÑO • Castel Forbes     6,50  •  30,00
Riax Baixas • Spanje

BOURGOGNE CHARDONNAY • Justin Girardin   34,50
Santenay • Frankrijk

CHATEAU NEUF DU PAPE • Domaine Maucoil   49,50
Rhone • Frankrijk



wijnen
• Rosé •

Syrah • Domaine Azuré     4,50  • 21,50
Pays d’Oc • Frankrijk

• Rood •

MERLOT • Domaine Azuré     4,50  • 21,50
Pays d’Oc • Frankrijk

MALBEC • Finca San Carlos     5,50  • 25,50
Mendoza • Argentinië

RIOJA CRIANZA • Domeco de Jarauta   6,00  • 28,50
Rioja • Spanje

BODEGAS PINGUS • Psi      59,50
Ribero del Duero • Spanje



Koffie • 2,80
Café 1878

Espresso • 2,80
Caffè Ristretto

Dubbele Espresso • 3,50

Espresso Machiatto • 3,00

Cappuccino • 3,00

Cortado • 3,00 
Spaans & sterk, met een beetje melk

Latte Machiatto • 3,20

Koffie Verkeerd • 3,20

Thee • 2,50
Blanche Dael selectie 

Verse Muntthee • 3,00
met honing

Verse Gemberthee • 3,20
met munt, citroen & honing

Café a la carte • 7,00
alcoholische koffievarianten

Een essentieel onderdeel van ons dagelijks leven.
En volgens ons is er maar één koffie 

die hier het beste bij past. 
En dat is de iedere week vers gebrande 

koffie van Blanche Dael. 
Ontzorgen en genieten...

koffie



BRU Mineraalwater Plat • 3,00   •   6,00

BRU Mineraalwater Bruis • 3,00   •   6,00

Coca-Cola Regular • 3,00

Coca-Cola Zero • 3,00

Fanta • 3,00

Sprite • 3,00

FUZE Ice Tea • 3,00 

FUZE Green Tea • 3,00

Fanta Cassis • 3,00

Finley Tonic, Bitter Lemon, Ginger Ale • 3,00

Almdudler 0,25 ltr • 3,20

Fever Tree Tonic • 3,50

Fever Tree Ginger Beer met munt • 3,50

Crodino • 3,20

Chocomel • 3,00

Verse Jus • 3,50

Appelsap • 3,00

Tomatensap • 3,00

BATU Kombucha Ginger - Lemon • 4,20

fris



duernas
Biologische olijfolie van suprieure kwaliteit uit Spanje.

FINCA DUERNAS ARBEQUINA

Deze olie wordt extra vroeg geoogst en enkel van de 
olijfbomen die minder dan 1 uur rijden van de pers staan. 

Hierdoor is de opbrengst van geweldige 
kwaliteit en met een intense smaak. 

Geef gerechten een extra dimensie of geniet gewoon
puur van deze mooie en gezonde olie. 

Nu te koop bij De Tribunal in twee formaten

250 ml  12,95
500ml  18,95


