
Beste klanten,

Voorheen heette Kode Mavu - “Het Kroontje”, een zaak met een lekker lang leven!
Christa en Henri hebben hier veel mensen ontvangen en mooie herinneringen gegeven…

Sinds 2012 is het Kode Mavu geworden en werd het een ander concept
Een ontbijt, terrasje, lunch, kof� e of wat meer, u zegt maar waar u zin in hebt…

Samen met ons fantastisch keukenteam en de gekende gezichten in de zaal 
doen we ons best het hier goed en knus te maken.

Wie vragen, suggesties, opmerkingen… heeft mag ons altijd een seintje geven.
Positief of negatief, we kunnen er altijd wel iets uit leren & met wat advies kunnen we wel leven…

Smakelijke & Hartelijke groetjes,
Marianne en team

Bruggesteenweg 240
8830 Gits
www.kodemavu.be
maribell@skynet.be
tel 0491/ 400 973

 Dinsdag -Zaterdag 8u00 tot 18u00
 Zon- & feestdagen 8u15 tot 11u15 (enkel ontbijt)
 Maandag gesloten

 Wifi  code: Wifi 2.4  4268 : w565arrh3xwcx

Ontbijten
CUPIDO   [ €25/pp ]
glas cava  -  Koffi e à volonté of 1 thee of 1 warme chocolade-
melk   -  vers fruitsap  -  broodjes à volonté en 2 mini boterkoe-
ken  -  boter, confi tuur, choco, speculoospasta  -  kaas, brie en 
ham  -  verse gerookte zalm  -  yoghurt  -  vers fruit  -  eitje naar 
keuze

DE KROON   [ €17,5/pp ]      met glas cava [ €22,5/pp ] 
koffi e à volonté of 1 thee of 1 warme chocolademelk   -  vers 
fruitsap  -  broodjes à volonté en 2 mini boterkoeken  -  boter, 
confi tuur, choco, speculoospasta  -  kaas, brie en ham  -  spek 
met eieren - verse yoghurt

KODE MAVU   [ €16/pp ]      met glas cava [ €21/pp ]
koffi e à volonté of 1 thee of 1 warme chocolademelk   -  vers 
fruitsap  -  broodjes à volonté en 2 mini boterkoeken  -  boter, 
confi tuur, choco, speculoospasta  -  kaas, brie en ham  -  roerei 
of spiegelei - verse yoghurt

UITGEBREID LUXE ONTBIJTBUFFET    [ €27/pp ]      
kinderen tot 12 jaar [ €13,5/pp ]
alles à volonté, inclusief een glas cava, diverse vlees, vis, eitjes, 
zoet beleg   -  kazen, pannenkoekjes, vers fruit   -  chocoladefontein, 
granola, yoghurt, donuts…   -  1x per maand, telkens de laatste 
zondag van de maand

ONTBIJT PRESTIGE   [ €14/pp ]      met glas cava [ €19/pp ]
koffi e à volonté of 1 thee of 1 warme chocolademelk - vers fruitsap -  
broodjes à volonté en 2 mini boterkoeken  -  boter, confi tuur, choco,
speculoospasta  -  yoghurt  -  zacht gekookt eitje - ham

KINDERONTBIJTJE (tot 12 jaar)   [ €8,50/pp ]
Fristi, Cecemel of fruitsap    -   2 broodjes en 1 mini boterkoek   - 
Boter, confi tuur, choco, speculoospasta    -   Gekookt eitje & 1 donut
verse yoghurt

Supplementen
Supplement koffi e verkeerd ipv koffi e €1,20
Zacht gekookt eitje €1,50 
Vers fruitsapje €4,00 
Kaas en ham €3,80 
Glas cava €6,00 
Klein bordje vers fruit:  €3,10 
Verse Yoghurt natuur of vruchten €2,10
Granola met natuuryoghurt €3,00
Verse gerookte zalm  €3,80 
Spiegelei of Roerei (2 stuks):  €2,90
Spek met eitjes (2 stuks): €4,50
Smoothie met blauwe bes of framboos €4,50



Apero’s
Aperitief maison (cointreau, amaretto,vruchtensap) €6,50 
Aperitief maison GIN (limoen en espuma van appel) €9,50 
Cava €6,00 
Bellini €6,50
Picon van het huis    TOPPER €8,50 
Ricard €7,00 
Kirr, sherry, pineau, porto, jenever, martini €5,00
Malibu met cola €7,00
Passoa, Campari, Safari of Pisang met vers fruitsap €8,50
Gin Hendrick’s & Fever Tree €11,50 
Copperhead & Fever Tree  €12,50 
Gin Mare & Fever Tree €12,50 
Buss n° 509 & Rose Lemonade €12,50 
Gin Bombay & Fever tree €9,50 
Ladies Home flavoured gin  €9,50
(framboos, aardbei, braambes)
Bacardi Cola €7,00
Bruine Bacardi met Cola of Ginger Ale €8,00
Eristoff Cola €7,00
Sangria met vers fruit €7,50
Aperol Spritz €8,50
Mojito of Mojito strawberry €8,50

Alcoholvrij
Flesje alcoholvrije cava €6,00 
Alcoholvrije witte wijn €4,00
Aperitief  zonder alcohol (ananas) €5,00
Alcoholvrije Mojito of alcoholvrije Campari Orange 
Mojito strawberry virgin, alcoholvrije limoen apero €7,00
Alcoholvrije gin met fever tree €7,50  
Leffe 0.0, Sportzot, Carlsbergh 0.0, Jupiler 0.0

Begeleiders*Hapjes 
Doritos in de oven met bolognaise- en bechamelsaus €8,50
Bordje Italiaanse ham €7,00
Bordje duo rilette en brie met toastjes €8,50
Bordje koude en warme hapjes (voor 2 personen) €17,00 
(met oa tomaat-garnaal, soepje, zalm, 
kleine croque, frituurhapje)

Bieren
Stella €2,50    
Jupiler 0,0% €2,50 
Carlsberg of Carlsberg 0,0% €3,00 
Kriek Liefmans - Rodenbach/Fruitage - Hoegaarden €3,00 
Vedett extra blond  €3,00 
La Chouffe €3,50 
Brugse zot blond of bruin €3,50
Ommegang  €3,50
Omer (blond) – Le Fort (bruin) €4,00 
Duvel €4,00
Cornet €4,00
Tripel Karmeliet €4,00
Kasteelbier blond of bruin of rouge €4,00 
Tripel Westmalle €4,00 
Westmalle dubbel €4,00
Leffe blond of bruin of 0.0 €4,00 
St Bernardus ABT 12 €4,50 
St Bernardus ABT 8 €4,00

St Bernardus Tripel €4,50 
Orval €4,50 
Chimay blauw €4,50
Trappistes Rochefort 8 €4,50 
Filou €4,00
Piro (Roeselaarse aanrader) €3,00

Frisdranken
Water plat of bruis €2,50 
Water 0.5 liter €4,80
Water 1 liter €9,50 
Coca Cola – zero – sprite - fanta €2,50 
Gini – Ice tea – Schweppes en agrum €2,50
Appletise €3,00 
Cecemel of fristi €2,50

Gezonde en light drankjes
Lemonaid, vegan fair trade, 33 cc, passievruchten €4,00
Schweppes agrum zero €2,50 
Tonissteiner citroen (4.4 kcal), pink (4kcal), €2,70  
ice break (1kcal), orange (5.2 kcal), naranja (12 kcal),
exotic (7 kcal), vruchtenkorf (26.7 kcal)  
Looza fruitsap €2,50 
Appelsap puur geperst €3,00 
Sinaas vers geperst €4,00 

Bubbels
Cava glas €6,00
 fles €27,00
Bellini glas €6,50
Champagne Jean Noël Haton
 fles €55,00
 babyflesje €11,50
 

Restaurant tot 14u  -  na 14u, beperktere kaart

Om iedereen steeds even vlot en met dezelfde service te 
kunnen bedienen, appreciëren wij het als jullie met meer 
dan 6 personen komen, om max. 4 gerechten per tafel te 
kiezen OF uw keuze op voorhand door te geven. 

Dank voor uw begrip!!!!

Wijnen
Huiswijn wit/rood/rosé glas €4,50
 karaf €14,50
 fles €21,00
Suggestiewijnen  glas €5,50
 fles €26,00

Vol en elegant wit: Les Tamarins Chardonnay - Frankrijk, aroma 
van citrus, toast en vanille, lichte eiktoets. Elegant met mooie 
rondeur
 

Krachtig en kruidig rood: Adaras ‘Aldea’ Garnacha Tintorera – 
Syrah -Spanje, aroma’s van rood fruit met minerale, kruidige 
toets, rijpe tannines met 3 maanden eikrijping
 

Domaine Lalaurie ‘Mas des Lauriers’ – Frankrijk, Licht zalmroze 
kleur, aroma’s van krokant rood fruit, frisse rosé met kruidige toets
 

Sancerre wit/rood fles €34,50



Voorgerechten*
Kikkerbilletjes €15,90
Scampi (maison, room, curry of look) €15,90 
Dagsoep met brood en boter €4,00
Slaatje gerookte zalm, ui en bieslook €14,90
Huisgemaakte kaaskroketjes (2) €14,90
Huisgemaakte garnaalkroketjes (2) €16,90
Kroketjes van kalfszwezerik (2) €17,90
Rundcarpaccio €16,90
Sint Jacobsnootjes (4) maison €17,90
Foie gras met geroosterd krentenbrood €17,90

* voorgerecht als hoofdgerecht: 
 suppl van €3,00 incl slaatje en frietjes

Vegan
Burger tussen broodje, met slaatje en verse frietjes €19,90
Slaatje met no-meat kip en verse ananas €19,90
Tomaat burrata, sla, pijnboompitten, pesto €23,90
Huisgemaakte kaaskroketjes met seizoenslaatje €19,90
Pasta met groentjes en zacht getomateerd slaatje €17,90

Vleesgerechten
Limousin 
Filet Mignon “puur” €23,50
Filet Mignon “peper, champignon of béarnaise saus” €24,50
Filet Mignon “Rossini” (gebakken foie gras) €30,50

Holstein
Rib Eye “natuur” €26,50
Rib Eye “peper, champignon of béarnaise saus” €27,50
Rib Eye “Rossini” (gebakken foie gras) €34,50

Divers vlees
Lamskroontje met zijn garnituren €29,50
Huisgemaakte vol-au-vent van hoevekip €19,90
Varkenswangetjes in huis bereid met Westmalle bier €23,50
Steak tartare met zijn garnituren €23,90
Varkens Côte à l’os  €26,90
Carpaccio met slaatje, pijnboompitten en truffel €22,50
Foie gras met krentenbrood en ajuinconfituur €25,50

Visgerechten
Scampi met look, lookroom, curry of “maison”  €23,50
telkens met seizoenslaatje  
Gebakken zalm met witte wijn sausje €24,90
Zeetong “Meunière” met seizoenslaatje €27,50
Vispannetje van het huis  €23,90
(kabeljauw, zalm, coquille, tong… 
Duo van scampi en Sint-Jacobsnootjes met zacht 
Getomateerd sausje en slaatje €26,90
Sint Jacobsnootjes (8) maison, seizoenslaatje €27,90
Bleu gebakken tonijn met slaatje en truffel €25,90
Tartaar van verse tonijn met slaatje €25,90

Bij alle vis- en vleesgerechten & slaatjes keuze uit verse 
frietjes, kroketjes, puree of brood.

 

Suggestiemenu

 
Aperitief van het huis of glas cava

*

Asperges op z’n Vlaams 

Of

Scampi maison

*

Rijkgevuld vispannetje van het huis

Of

Extra zachte varkenswangetjes van de chef

*

Irish coffee XXL

Of

 Dame Blanche
 

1 fles wijn per 2 personen inbegrepen

[55 euro per persoon]
 

 

Suggesties
Asperges op z’n Vlaams (voorgerecht/hoofdgerecht)
Asperges met gebakken zalm (voorgerecht/hoofdgerecht)
Glaasje advocaat van het huis met slagroom €6,00
Bleu gebakken tonijn met slaatje en truffel €25.90 
euroKikkerbilletjes  €23,90
Gebakken zeetong met slaatje en verse frietjes  €27,50
Lamskroontje van onze chef  €29,50
Konijn op grootmoeders wijze  €22,90
Extra malse varkens côte à l’os  €26,90
Duo van scampi en coquille  €26,90
met zacht getomateerd sausje
Steak tartare met zijn garnituren  €23,90
Kroketjes van kalfszwezeriken (3 stuks)  €24,90
Tagliatelle met gerookte zalm en boursin  €22,90
Karnemelkstampers  €23,50

Indien mogelijk… 

graag reserveren aub… 



Pastagerechten
Spaghetti Bolognaise €14,50
Spaghetti Carbonnara €14,50
Huisgemaakte lasagne bolognaise van de chef  €15,90
Tagliatelle met gebakken kip, ananas en currysaus €20,90
Tagliatelle met scampi en zacht sausje maison €22,50
Tagliatelle met gerookte zalm en boursin €22,50

Slaatjes
Slaatje met verse tonijn €25.90
Slaatje met coquilles: (8 stuks) €27.90
Geitenkaas, honing, spek, provençaalse kruiden €20,90
Gebakken kip en verse ananas €19,90
Tomaat, Burrata, sla, pijnboompitten, pesto €23,90
Gebakken scampi en spekblokjes €22,90
Gebakken scampi en gerookte zalm €22,90
Gerookte zalm en avocado €24,90
Tomaat met nieuwpoortse grijze garnalen €26,90

Snacks
Huisgemaakte kaaskroketten (3) met seizoenslaatje €19,90
Kipkroketjes (3) met slaatje €19,90
Huisgemaakte garnaalkroketten (3) met seizoenslaatje €21,90
Huisgemaakte kroketjes van kalfszwezeriken  €24,90
Trio van kroketjes (kaas, garnaal, kip) & slaatje €21,50

Voor de kleinsten
1 garnaalkroketje met komkommer, wortel en frietjes €8,90
1 kaaskroketje met komkommer, wortel en frietjes €7,90
5 kipnuggets met appelmoes & frietjes €7,50
Kinderspaghetti of carbonnara €8,50
Kipfilet met champignonsaus en appelmoes €9,90
Scampi naar keuze (voorgerecht met frietjes) €15,90

Dessertdranken
Ice caffee lattee €3,00 
Espresso 100% arabica €2,50 
Kannetje koffie (2 tas) €4,50 
Decaffeïne 100% arabica €2,50 
Koffie verkeerd XL glas €3,30 
Cappucino met slagroom of melkschuim XL glas €3,30  
Warme melk in XL glas met losse chocoladekorrels €3,50 
Kannetjes verse thee (2 tasjes) €3,50
Keuzes thee:  

Earl Grey
Turkse appel thee
Lemon: Appel, citroen, limoen, rozebottelknopjes
Fruitgaard: Abrikoos, perzik, appel, rozebottelknopjes
Oma’s garten: Appel, zwarte bes, aardbei, framboos, 
braambes
Rozebottel: Rijk aan vitamine C
Munt: Bevordert spijsvertering
Kamille: Kalmeert
Kruidentuin: Venkel, kamille, sinaas, appel, gember, kaneel
Groene thee
Bloedsinaas en citrusvruchten

Sterke Warme Dranken - steeds in XXL glas
Irish Coffee Whiskey €8,50 
French Coffee - Grand Marnier €9,50
French Orange Coffee - Cointreau €9,50
French Apple Coffee - Calvados €9,50
Italian Coffee - Amaretto €9,50
Baileys Coffee - Baileys €9,50
Advocaat Coffee - Advocaat €9,50

TEA  - ROOM van 14u – 17u30

Pannenkoeken, Wafels, etc…

Verse pannenkoeken en verse wafels
Met suiker en boter €4,00 
Met confituur €4,00 
Met slagroom €5,00 
Met warme chocoladesaus €5,50 
Met ijs en chocoladesaus €7,00
Met banaan, ijs en chocoladesaus €8,50  
Met ijs €5,50 
Met vers fruit €9,00 
Met aardbeien & slagroom €9,00 

Verwenkoffie (koffie gratis) €9,00 

Diverse huisbereide desserten
Dagvers gebak gratis koffie (bisquit taart) €7,50 
Huisgemaakte appeltaart met ijs, gratis koffie  €7,50 
Chocolademousse, in huis bereid met gratis koffie €9,00
Chocolademoeulleux met ijs en gratis koffie €9,00

Appelbeignets met bolletje ijs en gratis koffie €9,00

Milkshakes 
Milkshake vanille of chocolade €4,30 
Milkshake aardbei €4,70 
Milkshake banaan €4,70 

Ambachtelijk Ijs
Coupe vanille €6,50 
Banana Split €8,50 
Dame Blanche €8,00 
Coupe advocaat €8,50 
Coupe brésilienne €7,50 
Coupe cubberdon €8,00 
Coupe speculoos €8,00 
Coupe vanille ijs met vers fruit €9,50 
Coupe aardbei  (seizoen) €9,00 
Coupe sorbet €8,50
Coupe mini: 2 bolletjes vanille ijs met slagroom €5,00
Mini Dame Blanche €6,00


