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The  SQUARe

Van harte 
welkom

in the new square

wij hebben opnieuw renovatiewerken 
uitgevoerd om het jullie zo gezellig mogelijk 
te maken, zodat uw verblijf bij ons een 
feest wordt. ook op culinair vlak werden er 
inspanningen gedaan om jullie nog meer 
te verwennen met een bredere kaart en 
intensere smaken.

naast het culinair genot bieden wij jullie een 
ruime keuze aan een (h)eerlijke prijs. 
Voor zakelijke meetings, bij feesten 
of bijeenkomsten in familie-, gezins- of 
vriendenverband of gewoon er gezellig bij 
horen in een ongedwongen sfeer... wij maken 
graag een formule op maat... ook voor grotere 
groepen.

U merkt dat the Square zijn visie verruimd 
heeft omdat wij (the Square-team) jullie als 
belangrijkste ingrediënt zien.

Vanwege ‘the Square-team’

hopelijk tot weerziens.



Tapas
tapas koud  15.00
assortiment Spaanse charcuterie

tapas warm  17.00
(nachos met pulled pork en cheddar, spareribs, 2 gambas, calamares en
lamssouvlaki’s)

tapas vegetarisch  15.00
(op houtskool gegrilde groentjes, nachos met cheddar en pijpajuin,
artisanale* kroketjes van tomaat & mozzarella, jalapeños & cheddar)

SQUARE TAPASSCHOTEL....
EEN HEERLIJKE COMBINATIE VAN KOUD EN WARM ! 28.00

Starters
lookbroodjes (6 stuks) 7.00

Bruschetta tomaat (6 stuks) 8.50
tapenade, tomatenblokjes en basilicum

Bruschetta Parma (6 stuks)  9.00 
tapenade, mozzarella en parmaham

Bruschetta mix (9 stuks)  13.00

Versnaperingen
KOUD

Portie kaas  6.00

Portie salami  6.00

Portie olijven  6.50

Gemengde koude borrelhapjes (kaas, salami & olijven) 12.00

WARM

Portie artisanale bitterballen (8 stuks)  8.00

Portie calamares fritti met tartaar  9.00

Portie kippenboutjes (8 stuks) 11.00

Gemengde warme borrelhapjes (20 stuks)  13.00

Info over allergenen op aanvraag. De samenstelling van de producten kunnen veranderen. De allergenenlijst is 
opgemaakt n.a.v. de leveranciersinfo. opgelet: kruisbesmetting is niet 100% uit te sluiten.



Bieren
VAN HET VAT
Cristal  25 cl. / 33cl. / 50cl.   2.50 / 3.00 / 4.60
mort Subite kriek Xtreme (seizoen)  25 cl.  3.30
watneys Scotch (seizoen)  25 cl.  3.50
la Chouffe  33 cl.  3.80
Grimbergen blond  33 cl.  3.80
Grimbergen bruin  33 cl. 3.80

OP FLES
Palm   3.20
Carlsberg   3.20
Carlsberg n.a.  3.20
mort Subite kriek   3.30
mort Subite Gueuze   3.30
hoegaarden  3.30
hoegaarden rosé  3.50
liefmans on the rocks   3.50
watneys Scotch   3.50
Corsendonk agnus   3.90
Corsendonk Pater   3.90
Duvel   4.00
karmeliet tripel   4.00
omer   4.00
Cornet  4.00

TRAPPIST
la trappe tripel   4.50
la trappe Quadrupel   5.30
westmalle Dubbel   4.00
westmalle tripel   4.50
Chimay Blauw   4.90

 
ALCOHOLVRIJ BIER
Carlsberg n.a. 3.20
Palm n.a. 3.20
Strongbow red Berries n.a. 33 cl 4.40

Waters
water naturel/bruis  2.60
Perrier  2.70

BRU
naturel/bruis (fles 50 cl.) 4.80
naturel/bruis (fles 1 l.) 9.20

Frisdranken
Coca-cola  2.60
Fanta  2.60
Sprite  2.60
Canada Dry  2.80
Gini  2.80
Schweppes tonic  2.80
Schweppes agrum  2.80
lipton Ice tea  2.80
lipton Ice tea Green  2.80
koude Cécémel  2,70
Fristi  2.70
Ice caffe latte 2.80

LIGHT
Coca-cola light  2.60
Coca-cola Zero  2.60
Schweppes agrum light  2.80

SUIKERVRIJ
tönissteiner Citroen  2.90
tönissteiner appelsien  2.90
tönissteiner Grape (pompelmoes)  2.90
tönissteiner Vruchtenkorf  3.00
tönissteiner naranja (bloedappelsien)  3.00



Fruitsappen
LOOZA
appelsien   2.80
appel   2.80
appel-kers   2.80
Pompelmoes   2.80
ace  2.80

NATUUR
appelsien   5.50

Milkshakes
Chocolade  5.80
Vanille  5.80
Banaan  5.80
aardbei (seizoen)  6.50



Verse thee       
GROENE CHAI GROENE THEE  4.40
Deze elegante Chai variëteit heeft een kruidig aroma dankzij 
o.a. kardemomzaadjes, gember, zwarte peper en kaneel. 
kan ook koud gedronken worden. megalekker!!!

LIPPENZOET (FRUITMENGELING)  4.40
Deze zoete fruitinfusie bevat een intens aroma van wilde kersen. 
Zoet en lekker ... je zou voor minder iemand willen zoenen.

CRAZy LOVE (FRUITMENGELING)  4.40
Crazy love is een heerlijke blend van rode vruchten (aardbei, bessen, 
frambozen, rozenblaadjes, kersen,...) en stukjes banaan & ananas 
afgerond met een vleugje vanille-aroma.

EARL GREy BLUE FLOWER (ZWARTE THEE) 4.40
Blauwe bloemetjes en een extra portie bergamot zorgen
voor een smaakbom in je mond!

SEIZOENSGELUK (KRUIDENMENGELING) 4.40
een zalig lekkere kruidenmengeling van o.a citroengras, kamillebloemetjes, 
rozenbottel, citroen- en sinaasappelschillen en hibiscus. 
Geluk schuilt soms in een klein kopje!

SLAAPMUTSJE (KRUIDENMENGELING)  4.40
De zoete toets van venkel en appel samen met de lindebloesem vormen 
een perfecte harmonie met de frisse smaak van stukjes kokos en amandel.

Warme dranken
koffie  2.60
Decafeïne  2.60
mokka  2.60
Dubbele mokka  5.00
ristretto  2.60

koffie verkeerd  3.00
Cappuccino gestoomde melk  3.00
Cappuccino verse slagroom  3.00
macchiato  3.00

SQUARE KOFFIE verrassing  8.00

warme melk  2.60
warme Cécémel  2.70

VERSE MUNTTHEE  5.00

thee (natuur - munt - rozenbottel - linde - kamille - Groen) 2.70

INTERNATIONALE KOFFIE  

Glühwein (seizoen)                           5.50
hasseltse koffie Smeets extra                        7.70
Irish coffee whiskey                          7.90
French coffee Cognac of Grand marnier    7.90
Italiaanse koffie amaretto                          7.90
Celtic koffie Baileys                          7.90

KOFFIE MET APPELSTRüDEL MET IJS EN SLAGROOM 7.70



Bubbles
CAVA
mVSa Brut  Per glas |  7,00
  Per fles |  35,00
 
mVSa Brut rosado   Per glas |  7,00
  Per fles |  37,00 
 

ANCESTRAL

l’alba al turo – ancestral method  Per fles |  39,00

PROSECCO
la Vigna di Sarah ‘Borgo luna’ Prosecco D.o.C. Brut Per glas |  7,00
  Per fles |  35,00 

FRANCIACORTA
Bellavista ‘alma Gran Cuvée Brut’ Franciacorta DoCG Per fles |  61,00

CHAMPAGNES
Champagne Veuve Cliquot  Per glas |  13,00
  Per fles |  81,00 

Champagne moët et Chandon  Per fles |  69,00

 

VRAAG NAAR ONZE UITGEBREIDE WIJNKAART



Gin assortiment met bijhorende tonic

BOMBAy SAPPHIRE   11.00
Deze gin is beroemd om zijn zachtheid en nuance en maakt gebruik van tien verschillende 
kruiden en botanicals o.a.: jeneverbessen, amandelen, citroenschil, zoethout, koriander, 
iris, cassia schors,...

WILDEREN DOUBLE yOU GIN   13.00
De Double You Gin is gemaakt met 21 verschillende plantaardige en regionale kruiden, 
toegevoegd in geheime proporties o.a.: jeneverbes, hop, roos, bloesem, koriander,... en nog 
vele anderen. het resultaat is een kruidig boeket en een karaktervolle smaakperceptie, 
zo complex als een engel en een duivel op je schouder.

HENDRICK’S   13.50
Uigesproken floraal aroma met hints van komkommer, rozen en een prachtige smaak 
van jeneverbes met een toets van citrus en komkommer.

COPPERHEAD   13.50
Deze overheerlijke zachte Belgische gin bevat verschillende botanicals als jeneverbessen, 
sinaasappelschil, korianderzaad, engelwortel en kardemom. Deze gin geeft je een zachte 
en frisse neus van citrus.

MONKEy 47  13.50
Deze gin omvat een zeer sterk doordringende smaak van jeneverbessen met subtiele 
tinten van citrus. het aroma is eerder floraal, afgewisseld met een subtiele geur van 
veenbessen en zwarte peper.

GIN MARE   14.00
maak kennis met Gin mare, een unieke mediterraanse gin die voor het eerst gestookt 
werd in een pittoresk Spaans vissersdorpje in de 19de eeuw. een premium gin met 
Spaanse klasse!
Ingrediënten: handgeplukte jeneverbes arbequina-olijven rozemarijn uit Griekenland 
Italiaanse basilicum turkse tijm koriander uit marokko kardemom uit Sri lanka bittere 
sinaasappel uit Sevilla zoete sinaasappel uit Valencia citroen uit lerida (Catalonië)

GIN BUSS 509 PINK GRAPE  14.00
De fruitige Buss n°509 Pink Grapefruit gin is de tweede gin die Serge Buss, uitbater 
van ‘BarBounce’, gezellige ginbar op het Zuid in antwerpen, op de markt brengt. hij 
wordt dan ook in antwerpen gemaakt!  Botanicals: naast pompelmoes gebruikt hij 
jeneverbes, koriander, zoethout, engelwortel, vanille, kardemom, irisworter, sinaasappel 
en citroenschil.

P-FÉRENCE  14.00
ontstaan uit liefde en passie gingen ze op zoek naar een streekgebonden, natuurlijke 
haspengouwse gin. naast een geheel van uitgebalanceerde kruiden vormt de 
haspengouwse Conférence de basis van deze overheerlijke gin.

Aperitieven
Van Zellers tawny Porto (rood)            6.00
Van Zellers ‘reserve’ tawny Port (rood)     7.50 
Van Zellers ‘white’ Porto                 6.00
Pineau de Charentes 5.70
martini Bianco - rosso - rosato - Fiero 5.50
Sherry Dry - medium 5.80
Pisang 5.70
Passoa 5.70
Campari 5.70
kirr 6.00
Pernod 6.20
ricard 6.20
Sangria (seizoen) 7.00
aperol witte wijn 6.90
aperol Spritz (cava) 8.00

APERITIEF SQUARE (Laat u verrassen) 8.00

martini Bellini 8.00

Alcoholvrije aperitieven 

Crodino 5.00
Ice tropez 8.50
Seedlip Spice 94 + fever tree 9.00



Geestrijke dranken
extra Smeets 3.50
wortegemse Citroenjenever 4.20
Jägermeister  5.60
limoncello  6.00
Baileys  6.30
amaretto  6.30
Bacardi Carta Blanca  6.70
Bacardi Carta oro  7.60
eristoff Vodka  6.70
Cointreau  6.70
Grand marnier  6.70
Calvados  6.70
Sambuca  6.90

Cognac
Baron otard VS   6.90
Baron otard VSoP   7.50
rémy martin VSoP   8.50

Whisky
william lawson’s Finest Blend   6.20
J&B   6.30
Jack Daniëls   6.80
Chivas regal   7.60
the Balvenie ‘Doublewood’ (single malt 12 year old)  8.90
aberfeldy  (single malt 12 year old)   9.00
Glenmorangie (single malt 12 year old)   12.00

Digestieven
Grappa ‘levi Serfino’ moscato   9.00
Grappa ‘levi Serfino’ Barbareco  9.50
Grappa ‘levi Serfino’ Bianca  9.50
averna   6.00
limoncello (huisbereid)   6.00



KIJK IN ONZE UITGEBREIDE WIJNKAART

Ontbijtkaart van 10.00 tot 11.30 uur

ONTBIJT CLASSIC   8.50/PP 
koffie, chocomelk of thee  2 broodjes kaas, hesp of salami
Fruitsap

ONTBIJT SQUARE  10.00/ PP
koffie, chocomelk of thee minicroissant en chocoladebroodje
Fruitsap 2 broodjes kaas, hesp, salami
  

ONTBIJT LUxE  ( MIN. 2 PERS)  19.00/PP
Glas cava  Zacht gekookt eitje
koffie, chocomelk of thee  ontbijtgranen 
Fruitsap Yoghurt
assortiment broodjes met luxe beleg Vers fruit
mini croissant en chocoladebroodjes

Supplement spek (3 stuks)     3.00
Supplement spiegelei/zacht gekookt ei   1.50

ALLE ONTBIJTARRAGEMENTEN ZIJN VOORZIEN VAN BOTER, CONFITUUR, SIROOP EN CHOCOPASTA

Info over allergenen op aanvraag. De samenstelling van de producten kunnen veranderen. De allergenenlijst is 
opgemaakt n.a.v. de leveranciersinfo. opgelet: kruisbesmetting is niet 100% uit te sluiten.

Wine  ar ound the w
or

ld



Broodjes op steen gebakken
ook verkrijgbaar op dikke schijf bruin boerenbrood

kaas   4.60
ham   4.60
Salami   4.60
Gezond (rauwkost, ei, mayo, ui, salade)  6.30
Smos (kaas, ham, mayo, sla, tomaat)    6.30
Prepare (ajuin, kappers, huisgemaakte martinosaus) 7.30
Capresse (tomaat, mozzarella, basilicum)   8.50
Gerookte zalm (versnipperde ajuin, dilledressing) 9.50

SUPPLEMENT GARNITUUR   2.50

Starters
lookbroodje (6 stuks)   7.00
Bruchetta tomaat (6 stuks)   8.50
tapenade, tomatenblokjes en basilicum
Bruchetta Parma (6 stuks)    9.00
tapenade, mozzarella en parmaham
Bruchetta mix (9stuks)   13.00
 

Tapas
TAPAS KOUD:  15.00
(Spaanse charcuterie, pepers, olijven & mozzarella salade)

TAPAS WARM 17.00
(nachos met pulled pork en cheddar, spareribs, 2 gambas, calamares en
lamssouvlaki’s)

TAPAS VEGETARISCH  15.00
(op houtskool gegrilde groentjes, nachos met cheddar en pijpajuin,
artisanale* kroketjes van tomaat & mozzarella, jalapeños & cheddar)

SQUARE TAPASSCHOTEL.... 28.00
EEN HEERLIJKE COMBINATIE VAN KOUD EN WARM ! 

Info over allergenen op aanvraag. De samenstelling van de producten kunnen veranderen. De allergenenlijst is 
opgemaakt n.a.v. de leveranciersinfo. opgelet: kruisbesmetting is niet 100% uit te sluiten.



Kleine gerechten
Spaghetti bolognaise  11.00
Spek met eieren  12.00
Vidée (koninginnenhapje)  12.50
artisanale kaaskroketten (tartaar en gefruite peterselie)  15.50
artisanale garnaalkroketten (30% gepelde garnalen, gefruite peterselie 19.50
en coctailsaus)  
Stoofvlees  13.00

Omelet
natuur  10.00
ham  12.00
kaas  12.00
tomaat  12.00
Champignon  12.00
Spek  13.00
Boeren (champignon, ajuin, tomaat, spek)  14.50
Vegetarisch (met seizoensgroenten)  14.50

Snacks
SOEP
tomatensoep   4.50
tomatensoep met balletjes   5.00
Dagsoep   4.50

CROQUES ( 2 STUKS )
Croque vuistje (kaas en ham)   6.00
monsieur (kaas en ham)  8.50
madame (kaas en ham - spiegelei)   9.50
hawai (kaas en ham - ananas)   10.50
Bolognaise (kaas en ham - bolognaisesaus)  12.00
Vidée (kaas en ham - vidée)   12.00
Square (kaas en ham - spek, ajuin, champignons) 13.00

TRIO VAN CROQUES  15.50
croque madame, croque videe en croque bolognaise  

TOAST
Cannibal   11.00
Champignon natuur   11.00
Champignon room   12.50
Gerookte zalm   14.50

SUPPLEMENTEN 
Frieten - rijst - krielaardappelen - kroketten - pasta - aardappelgratin 2.50
 
Squaregras   3.50

vegeratisch     glutenvrij

Info over allergenen op aanvraag. De samenstelling van de producten kunnen veranderen. De allergenenlijst is 
opgemaakt n.a.v. de leveranciersinfo. opgelet: kruisbesmetting is niet 100% uit te sluiten.

vegeratisch     glutenvrij



Voorgerechten
KOUD
tomaat - mozzarella   8.50
Parmaham met meloen   9.50
Carpaccio van verse zalm   9.50
Carpaccio van rund en parmezaanschilfers  10.50

WARM
artisanale kaaskroketten (tartaar en gefruite peterselie)  10.50
artisanale garnaalkroketten (30% gepelde garnalen, 14.50
gefruite peterselie en coctailsaus)   
Duo van kaas- en garnaalkroket  13.00
Scampi in lookboter  16.00
Scampi in lookroom  16.00
Scampi diabolique   16.00
Scampi in curry met graanmosterd en rode ajuin 16.00
Gamba’s op zuiderse wijze (4 stuks)   17.50

vegeratisch     glutenvrij

Info over allergenen op aanvraag. De samenstelling van de producten kunnen veranderen. De allergenenlijst is 
opgemaakt n.a.v. de leveranciersinfo. opgelet: kruisbesmetting is niet 100% uit te sluiten.



Salades
FRISSE SALADES 
tomaat - mozzarella (burrata)  14.oo
Carpaccio van verse zalm   14.50
Parmaham met meloen   15.00
Carpaccio van rundsfilet   15.50
Gerookte zalm   16.50
niçoise   16.50
noorse visschotel   18.00
tomaat - garnaal   Dagprijs

LAUWE SALADES 
Duo van geitenkaas   16.00
Ceasarsalade (kip, ijsbergsla, walnoten, croutons, parmezaan)  16.50
kippenreepjes met fruit   16.50
Cafe de Paris (gemengde sla met bonen, spekreepjes, patatjes, mosterd)  17.00
Scampi   19.00
Griekse salade (olijven, fetakaas, pepers, scampi en calamares) 19.50
Scampi & spek   20.50

SALADE SQUARE SURF & TURF
Scampi, kipreepjes, Sint-Jacobsvruchten & vers fruit  22.00

vegeratisch     glutenvrij

Info over allergenen op aanvraag. De samenstelling van de producten kunnen veranderen. De allergenenlijst is 
opgemaakt n.a.v. de leveranciersinfo. opgelet: kruisbesmetting is niet 100% uit te sluiten.



Pasta & wok 
PASTA
Spaghetti bolognaise   11.00
Spaghetti carbonara   15.00
Spaghetti mozzarella (huisbereide pesto, mozzarella, tomaat, pijnboompitten)  16.00
Spaghetti pesto (huisbereide pesto, pijnboompitten, parmezaan) 14.00
Spaghetti pesto scampi (scampi, huisbereide pesto, basilicum, kerstomaat, 19.00
pijnboompitten)  
Spaghetti scampi pomodore (scampi, tomatensaus, look, verse basilicum)  19.00
Spaghetti vongole veraci (vongole, look, bladpeterselie, kerstomaten, witte wijn)  21.00
Spaghetti kip & parmaham (rucola en zongedroogde tomaten)  18.50 

Penne all arrabiata (met spekblokjes)   15.00
Penne kaas en ham (macaroni)  12.50  
  

tagliatelle kip curry met ananas   17.00
tagliatelle scampi (afgewerkt met vers bereide schaaldierensaus, kerstomaten)  19.00
tagliatelle primavera (vegetarisch - seizoensgroenten, tomatensaus)  17.00
tagliatelle verse zalm (afgewerkt met vers bereide schaaldierensaus, pijpajuin, 20.00
bladpeterselie)   

lasagne   14.00
mezzaluna (ravioli, gevuld met rucola en parmezaam in olijfolie en pijnboompitten)  16.00
ravioli aubergine (met groentjes en tomatensaus) 19.50

WOK
Vegetarisch   17.00
kip, mie en wokgroenten   17.00
Scampi, mie en wokgroenten   19.00

PASTA SQUARE FRUTTI DI MARE:
Tagliatelle met scampi, vongole, coquilles, inktvis, gamba, look, grijze garnalen,
pijpajuin, kerstomaat en zongedroogde tomaten, bladpeterselie en witte wijn  28.00

vegeratisch     glutenvrij

Info over allergenen op aanvraag. De samenstelling van de producten kunnen veranderen. De allergenenlijst is 
opgemaakt n.a.v. de leveranciersinfo. opgelet: kruisbesmetting is niet 100% uit te sluiten.

glutenvrije paste + 2.00 
wachttijd +10 min extra



Visgerechten
Zalmmootje met een mosterd-dillesausje 18.50
Scampi in lookboter  19.00
Scampi in lookroom 19.00
Scampi diabolique 19.00
Scampi in curry met graanmosterd en rode ajuin 19,00
Vispannetje  19.00
Scampi Square (licht pikante tomatensaus)  20.00
Spies van scampi met een fris slaatje en tartaar  20.00
assortiment van vis (4 soorten) 20.00
kabeljauwhaasje met erwtjes, spek, ui en witte wijnsaus  22.00
Gamba’s op zuiderse wijze (8 stuks)  24.00
Zeetong meunière   dagprijs 

SUPPLEMENTEN 
Frieten - rijst - krielaardappelen - aardappelpuree - kroketten -
pasta - aardappelgratin  2.50
Squaregras  3.50

Oesters
6 oesters  natuur 12.00  gegratineerd 14.00
8 oesters  natuur 16.00  gegratineerd 18.00
12 oesters  natuur 22.00  gegratineerd 22.00

met bubbels 
12 oesters + prosseco 75cl    45.00
12 oesters + Champagne Veuve Clicquot 75cl   90.00

Kreeft
1/2 Kreeft (enkel per 2 personen te bestellen )     per persoon 
thermidor (graanmosterd, gegratineerd)   27.00
Belle vue (koud, cocktailsaus & salade)   27.00
à la nage (julienne van groentjes, eigen nat, witte wijn & room)  27.00
à l’amoricaine (geflambeerd met kreeftensaus)  27.00
Square (kerstomaatjes, pijpajuin, verse kruiden, look en olijfolie)  30.00

GANSE KREEFT (VOOR 1 PERSOON) 
bereiding naar keuze   52.00

A TASTE OF LOBSTER 
Iedere 3de donderdag van de maand 
halve kreeft  22.50
hele kreeft  45.00
Bereiding naar keuze
aardappelgarnituur inclusief

reservatie gewenst

vegeratisch     glutenvrij

Info over allergenen op aanvraag. De samenstelling van de producten kunnen veranderen. De allergenenlijst is 
opgemaakt n.a.v. de leveranciersinfo. opgelet: kruisbesmetting is niet 100% uit te sluiten.



SQUARE GRAS dunne frietjes

RUNDERSTEAK MET SAUS NAAR KEUZE 27.00
sauzen: peperroom • provençaalse • champignonroom • béarnaise •
curry • stroganoff • blackwell • kruidenboter

Vlees- en gevogelte
 

              Spies van kip   17.50
              half haantje   17.50

              Steak tartaar (rauwe vleesbereiding)   20.00
              Steak (300gr)   21.00
              entrecôte: aberdeen agnus (350gr)  29.00
              Filet pur (250 gr)   31.00

              Varkenshaasje   18.50
              Spareribs met honing en zoetzure saus   21.00

              lamskoteletjes   22.00
              lamssouvlaki (met griekse salade)  22.00

SUPPLEMENTEN
Frieten - rijst - krielaardappelen - aardappelpuree - kroketten -  2.50
pasta - aardappelgratin  
Squaregras  3.50

KEUZE HUISBEREIDE SAUZEN 
peperroom • provençaalse • champignonroom • béarnaise • curry • stroganoff • 3.00
blackwell • kruidenboter  

Info over allergenen op aanvraag. De samenstelling van de producten kunnen veranderen. De allergenenlijst is 
opgemaakt n.a.v. de leveranciersinfo. opgelet: kruisbesmetting is niet 100% uit te sluiten.



Square super grill (houtskool)

entrecôte (black angus 350 gr dry aged)  29.00
Filet Pur (250 gr)  31.00
lamskoteletjes   22.00
Gamba’s (fris slaatje en tartaar) (8 stuks)   25.00
mixed grill (5 soorten)   24.50
Spies van kip  17.50
lamssouvlaki   22.00
 

SPECIAL: chimichurri  2.50  
  Hasselback aardappel in de schil met kruidenboter 3.00
  Hasselback aardappel in de schil met zure kruidenroom 3.00
  Hasselback aardappel in de schil met kaas en kruiden 3.00

KEUZE HUISBEREIDE SAUZEN 
peperroom • provençaalse • champignonroom • béarnaise • curry • stroganoff • 3.00
blackwell • kruidenboter 

SUPPLEMENTEN
Frieten - rijst - krielaardappelen - aardappelpuree - kroketten -
pasta-aardappelgratin   2.50
Squaregras  3.50
  
ons vlees is dry aged, dit wil zeggen gerijpt met een vochtpercentage van
60% in een temperatuur lager dan 2°C.

neem ook een kIJkJe naar onZe SUGGeStIekaart Voor
De GrIll SPeCIalS Van het moment !

Info over allergenen op aanvraag. De samenstelling van de producten kunnen veranderen. De allergenenlijst is 
opgemaakt n.a.v. de leveranciersinfo. opgelet: kruisbesmetting is niet 100% uit te sluiten.



Vegetarisch
Salade tomaat - mozzarella (buratta)  14.00
tagliatelle primavera (seizoensgroentjes, tomatensaus)  17.00
Spaghetti mozzarella (huisbereide pesto, mozarella, tomaat)  16.00
wok vegetarisch (mie, seizoensgroenten, soja)  17.00
ravioli aubergine (met groentjes en tomatensaus) 19.50

Kindermenu tot 12 jaar. Voor volwassenen + 3 euro

Fishstick met tartaar en frietjes   9.00
kinderspaghetti   8.00
lange hamburger (frikandel) met frietjes   8.50
kip met appelmoes en frietjes   8.50
kindervidée met frietjes   8.50
kindermacaroni kaas & ham   8.50
kinderspareribs   11.00
kindersteak met saus naar keuze en frietjes (150 gr)   16.00

ANDERE GERECHTEN UIT DE MENUKAART AANGEPAST VOOR kInDeren (INDIEN MOGELIJK) -30%

vegeratisch     glutenvrij

Info over allergenen op aanvraag. De samenstelling van de producten kunnen veranderen. De allergenenlijst is 
opgemaakt n.a.v. de leveranciersinfo. opgelet: kruisbesmetting is niet 100% uit te sluiten.



IJs (3 bollen)
kinderijsje  4.50
kinder Dame Blanche  6.00
Coupe vanille  7.00
Coupe chocolade  7.50
Dame Blanche  8.00
Dame noire 8.00
Coupe advocaat  8.00
Coupe brésilienne 8.00
Bananasplit  9.50
Coupe vers fruit  9.50
Coupe aardbeien (seizoen)  11.00

Volwassene graag 1 bolletje minder?   -1.50

COUPE SQUARE  13.00
(Vanilleijs met vers gesneden fruit en huisgemaakte sabayon)

supplement slagroom  1.90
supplement bol ijs  2.10

Info over allergenen op aanvraag. De samenstelling van de producten kunnen veranderen. De allergenenlijst is opgemaakt n.a.v. de 

leveranciersinfo. opgelet: kruisbesmetting is niet 100% uit te sluiten.

Pannenkoeken
Suiker (witte suiker - bloemsuiker - bruine suiker)  5.50
Siroop of confituur  5.50
IJs  7.00
IJs en chocoladesaus (warm)  8.00
Vers fruit  8.00
IJs en vers fruit  9.00

Brusselse wafels
Suiker  5.50
IJs  7.00
Vers fruit  8.00
IJs en vers fruit  9.00
aardbeien (seizoen)  11.50

supplement slagroom  1.90
supplement bol ijs  2.10



Dessert zoet
Chocomousse   7.50
tiramisu (met amaretto)   7.50
Crème brulée   7.50
Bobonne verwenkoffie   8.00
(koffie met 2 artisanale roomijspralines, 1 koffielikeur en een bolletje roomijs) 
Bordje vers fruit   8.50
moelleux au chocolat (chocoladegebakje met vanilleijs)  8.50
Sabayon van prosecco (met vanilleijs)   9.50
Pallet van zoetigheden   10.00

After dinner coffee
hasseltse koffie Smeets extra    7.70
Irish coffee whisky   7.90
French coffee Cognac of Grand marnier   7.90
Italiaanse koffie amaretto   7.90
Celtic koffie  Baileys   7.90

SQUARE KOFFIE VERRASSING   8.00

Digestieven
Jägermeister   5.60
limoncello (huisbereid)   6.00
averna   6.00
Sambucca   6.90
Grappa ‘levi Serfino’ moscato   9.00
Grappa ‘levi Serfino’ Barbareco  9.50
Grappa ‘levi Serfino’ Bianca  9.50
Celtic koffie Baileys   7.90



SQUARe
CATeRING...

INfo? 
vRAAG heT oNS...



The  SQUARe

The  SQUARe
ThANKS  YoU...


