
In 2009 ontstond Truckstop 26bis dankzij vier vennoten, met een sterke visie rond
veiligheid en comfort voor truckchauffeurs. Anno 2022 zijn het de gebroeders Kerfs die
deze visie verder zetten.Transport is dan ook onmisbaar in onze huidigemaatschappij,

Zij vertellen u dan ook graagmeer over hoe ze veiligheid voor chauffeur en lading iedere
dagwillen bereiken.

De gebroeders Kerfs, zelf ook actief in de transportwereld, wetenwaarde pijnpunten
liggen in de sector. Daarom streven zij met Truckstop 26Bis een oplossing te bieden op de
problematiek rond veiligheid, comfort, hygiëne, parking en degelijke gezondemaaltijden..
Dit doen ze door: verschillende beveiligingssystemen te gebruiken, verderbieden ze een
restaurant, een Spar-express enmaar liefst 7 individuele, ruime douchecabines.

Maar ook voor onze buurtbewoners staanwij 7/7 klaar.
Jong of oud, fietser of wandelaar, grote of kleine groepen... Iedereen is bij ons welkom om
gezellig te vertoeven in de brasserie, de veranda of op ons terras. Samen kunnen jullie bij
ons genieten van een natje of een droogje. Neem gerust de kinderenmee ook aan hun
wordt gedacht.We hebben dan ook een speelhoek en bij goedweeronze buitenspeeltuin
met springkasteel!

Zit umet een vraag?
Spreek gerust ons internationaal enmeertalig team aan, zij helpen u graag verder.
Ook ons keukenteam onder leiding van onze chefs ziet umisschien niet, maarook zij
werkenmet passie om u op een hedendaagsemanier enmet dagverse producten een
heerlijkemaaltijd voor te schotelen.

Graagwillenwe dan ook IEDEREEN bedanken en hopenwe dat we jullie nog langmogen
ontvangen.

Eddy &Victor Kerfs
Zaakvoerders

VOORWOORD





OPENINGSUREN

ALLERGENEN

ma - zo : 08u-23u
Keuken tot 22u
22u45 laatste tap

Sommige gerechten
bevatten lactose en/of
gluten.

Onze medewerkers helpen u
graag verder met informatie
over allergenen.

ONTBIJT
-ONTBIJT

Van maandag tem zaterdag serveren wij verschillende

ontbijtformules. op zon-en feestdagen kan u genieten van een

heerlijk ontbijtbuffet . Grote groepen zijn hier ook zeker welkom.

Wist je dat je ook een ontbijtbuffet cadeau kan doen?

Vraag ons voor meer info!

WORK
WITHUS

Wij staan altijd open om nieuwe talenten te
ontdekken. Of je nu opzoek bent naar je eerste

studentenjob, een toffe bijverdienste of een
nieuwe uitdaging.Dan ben je bij Truckstop aan het

juiste adres! Meer info? Mail ons:
jobs@securetruckstop.eu



105 m² en 160 m²





Jupiler 25cl
Jupiler 30cl
Jupiler 50cl
Leffe blond 33cl
Leffe bruin 33cl
Victoria 33cl
Suggestie bier

€2,50
€3,00
€4,80
€3,90
€3,90
€4,00
??

€2,50
€2,80
€2,80
€2,80
€3,00
€3,80
€4,10
€3,40
€3,40
€4,00
€4,10
€3,90
€4,00
€3,80
€4,50
€4,00
€4,00

Jupiler 0,0
Hoegaarden
Hoegaarden radler lemon
Hoegaarden rosé
Vedett
Duvel
La Chouffe
Kriek Ter dolen
Kriek lindemans
Tripel karmeliet
Cornet
Leffe blond 0,0
Westmalle tripel
Westmalle dubbel
Chimay blauw
Kwak
Brigand
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Coca - Cola
Coca - Cola Zero
Fanta
Sprite
Nordicmist tonic
Nordicmist agrum
Gini
Lipton Ice Tea
Lipton ice tea Green
Minutemaid Orange
MinutemaidAppel
MinutemaidAppelkers
Cécémel
Fristi
Glasmelk

€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,60
€2,60
€2,60
€2,60
€2,60
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,40

TönissteinerOrange
TönissteinerVruchtenkorf
Tönissteiner Citroen
Tönissteiner Naranja
Red Bull
Dorstlesser
Chaudfontaine plat
Chaudfontaine bruis
Chaudfontaine plat 1/2L
Chaudfontaine bruis 1/2L
Finley Mojito

€2,60
€2,70
€2,60
€2,70
€4,00
€5,10
€2,40
€2,40
€4,10
€4,10
€3,50
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Koffie
Koffie cafeïnevrij
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Lattémacchiato
Warme chocolademelk
Koffie Truckstop (met huisbereide zoetigheden)
Hasseltse koffie
La Chouffe koffie
Irish Coffe
Italian Coffee

€2,40
€2,40
€2,40
€3,40
€3,00
€3,00
€2,60
€6,50
€4,40
€4,40
€5,70
€5,70

THEE
English breakfast
Camomile &honey flavor
Green tea sencha
Green tea intensemint
Green teamandarin orange
Delicatemint
Juicy forest fruit
Rosehip
Refreshing lemon
Versemunt thee

€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€4,40

time for t

a
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a
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SPECIALS
Koffiemet speculoos
Koffiemet crème brûlée
Koffiemet hazelnoot
Koffie metmacadamia noot

€4,00
€4,00
€4,00
€4,00
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Drogewitte, Zoetewitte, Rode &Roséwijnen
Glas
Karaf 1/4
Karaf 1/2
Fles

€3,50
€5,90
€11,80
€16,90

WIJN
wijnen, wijnen,wijnen

Glas cava
Fles cava 20cl
Fles cava

€5,50
€8,00
€26,00

BUBBELS

WHISKEY
William Lawson's
Chivas Regal

€5,30
€7,00

COGNAC
BaronOtardVS €5,00

Bekijk zeker
ook onze
ginkaart!



why limit happy to an hour
APERITIEVEN

Aperitief van het huis
Aperol Spritz

Bianco
Rosato
Rosso
Fiero

Porto Offley Tawny
Porto OffleyWhite
Amaretto
Kirr
Kirr Royal
Campari
Ricard
Eristoff Brut
Bacardi Superior
Bacardi Reserva
Bacardi Oakheart

€5,70
€7,80
€4,20
€4,20
€4,20
€4,20
€3,70
€3,70
€5,20
€3,80
€5,80
€4,70
€4,70
€5,20
€5,20
€5,20
€5,20

Disaronno Sour
Amaretto - citroen - rietsuiker
Dominican Liberty
Rum - limoen - coca-cola
Mojito
Mojito royal

€9,00

€8,00

€9,00
€11,00

Sip sip, hooray!
COCKTAILS



VROEGEVOGEL €9,50
Croissant, 2 broodjes
Kaas, hesp, confituur, choco, siroop &boter
Incl. koffie in zelf service
En een glaasje fruitsap

1 spiegeleitje en spek
1 koffiekoek, 2 broodjes, 2 sneden brood
Kaas, hesp, confituur, choco, siroop &boter
Incl. koffie in zelf service
En een glaasje fruitsap

DEUITSLAPER €10,50

Broodjes assortiment &1 koffiekoek, 2 sneden brood
Spiegeleitje en spek
Gerookte zalmmet fijne uitjes
Kaas, hesp, confituur, choco, siroop, brie, boter
&yoghurt
Incl. koffie in zelf service
En een glaasje fruitsap

DEGENIETERS €16,00

Truckstop's sweet €13,50
5 american pancakesmet kwark, honing, blauwe
bessen &frambozen
Incl. koffie in zelf service
En een glaasje fruitsap
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VOORDE SNELLE
DOORWERKER

1/2 stokbroodmet ham, salami of kaas
1/2 stokbrood ham&kaas
Uitsmijter (3 boterhammen met ham, kaas &spiegelei)
Uitsmijter ham (3 boterhammen met ham &spiegelei)
Croissant &chocoladebroodje
Spek &eitjes met brood (3 eitjes &spek)
Spiegelei 2 stuksmet brood

€3,50
€3,90
€6,50
€6,00
€3,00
€8,20
€4,20



HAPJES
laid-back bites

SOME LIKE ITHOTTT

Olijven
Portie kaas
Portie gemixt

€4,20
€6,20
€7,70

Bruschetta
Lookbroodjes
Bitterballen
Borrelhapjesmix warm
Borrelhapjesmix warm / koud
Croque uit het vuistje
Calamaris
Spare ribs uit het vuistje

€6,20
€5,70
€6,70
€8,30
€9,30
€5,30
€8,30
€8,50

the good things in life
STARTERS
Dagsoep
Tomatensoep
Gevulde vissoep
Artisanale kaaskroketjes (2 of3 stuks)
Garnaalkroketjes (2 of 3 stuks)
Scampi lookboter (6 stuks)
Scampi roomsausje (6 stuks)

€3,60/€5,60
€3,60/€5,60
€9,00
€7,40/€9,40
€12,70/€16,20
€10,00
€10,00

for an egg-cellent day
OMELETTEN

Omelet natuur
Omelet champignons
Omelet tomaat
Omelet spek
Boerenomelet
(champignons - spek - tomaat - ajuin - hesp)

€6,40
€7,90
€7,90
€7,90
€10,50



CROQUES
to croque or not to croque

Croque Monsieur
Croque Madame
Croque Hawaï
Croque Bolognaise
CroqueVidé
Croque

Mozzarella - €7,50
Mozzarella, rucola, zongedroogde tomaten & basilicum
Basilicum - €8,00
Italiaanse ham,mozzarella, rucola, zongedroogde
tomaten & basilicum
Italiaanse festijn - €8,30
Olijfolie, italiaanse ham, rucola, pijnboompitten,
parmezaanschilfers, tomaat & peper en zout
Tagliata - €8,30
Rosbief, balsamico, olijfolie, parmezaanschilfers,
rucola & zongedroogde tomaten
Panini traditioneel - €7,50
Mozzarella, basilicum & tomaat
Panini parma - €8,00
Mozzarella, basilicum, italiaanse ham& tomaat
Panini brie - €8,00
Brie, honing & nootjes

(brie, honing &noten)
Twijfelaar (Vidé/Bolognaise)

€7,70/€8,70
€8,70/€9,70
€8,70/€9,70
€9,70/€11,00
€9,70/€11,00
€11,80
€11,40

€9,20
€11,70
€13,70

VEGETARISCH
Ravioli 4 kazen
Vegetarische groenteburger
Groentelasagne
Risotto met boschampignons

€13,90
€11,90
€12,70
€14,90

€12,50
€15,00

€13,00
€16,00

MENU
maandag - vrijdag
Dagschotel
Dagmenu
zaterdag - zondag
Dagschotel
Dagmenu

Toast gebakken champignons
Toast cannibal
Toast gerookte zalm

TOAST

BROODJES
Vanaf 11u



it's a way of life
€5,50
€13,20
€14,20
€14,00
€17,00

€14,80
€18,50
€19,00

GREENS
Salade bar
Griekse slaatje
Slaatje niçoise
Slaatjemet spek
Slaatjemet warme geitenkaas, spek &
honing
Caesar salade
Slaatjemet scampi
Beef saladmet sesamzaadjes en
pikante dressing

KIDS
€6,50
€7,00
€7,50
€7,50
€7,50
€7,30
€7,50
€9,00
€9,00
€11,70

Curryworst met appelmoes
Kinder balletjes in tomatensaus
Curryworst special
Fishsticks
Chicken fingers
Kinder spaghetti
KinderMacaroni carbonara
Kinder vidé
Kinder kipfilet met appelmoes
Kinder spare ribs
Geserveerdmet frietjes, kroketten,puree, pasta,

aardappelgratin of krielpatatjes

i sea food and I eat it
Gevulde vissoep
Gebakken zalmfilet met vissaus
Kabeljauwhaasjemet preisaus
Vispannetje
Zeetongmeunière
Scampi lookboter
Scampi roomsausje
Bouillabaisse
rijkelijk gevulde vissoepmet gamba's, mosselen, en
soorten vis

€12,50
€17,90
€17,50
€18,60
Dagprijs
€16,00
€16,00
€17,00

VISGERECHTEN

Geserveerdmet frietjes, kroketten,puree, pasta,
aardappelgratin of krielpatatjes



PASTA
Spaghetti bolognaise klein
Spaghetti bolognaise groot
Lasagne
Macaroni carbonara
Ravioli 4 kazen
Groenten lasagne
Pasta kip, groenten, curry, roomsaus
Tagliatelle zalm
Tagliatelle scampi
Tagliatelle kipgehakt &prei
Risottomet boschampignons
Pasta v/dmaand

€9,40
€11,40
€13,20
€12,70
€13,80
€12,70
€13,40
€17,80
€18,80
€13,20
€14,90
€??

pasta la vista baby

Pizza Margherita - €10,00
Tomatensaus, mozzarella & 3 kazen
Pizza Bolognaise - €11,00
Bolognaisesaus & 3 kazen
Pizza Hawaï - €11,00
Tomatensaus, mozzarella, ham, ananas & 3 kazen
Pizza Quatrro Formaggi - €11,00
Tomatensaus, 3 kazen, mozzarella, gorgonzola & basilicum
Pizza Salami - €11,00
Tomatensaus, mozzarella, salami, ui, paprika & 3 kazen
Pizza Quattro Stagione - €11,50
Tomatensaus, mozzarella, ham, paprika, champignons, olijven
artisjok, ui & 3 kazen
Pizza Truckstop - €13,50
Tomatensaus, mozzarella, ui, paprika, champignons,
kipreepjes & 3 kazen
Pizza Scampi - €15,80
Tomatensaus, mozzarella, scampi & 3 kazen
Pizza Parma - €15,50
Tomatensaus, verse tomaten, rucola, parmaham&
parmezaanse kaas

the only love triangle I want
PIZZA

Wist je dat je al onze
gerechten op de

menukaart ook kunt
afhalen in onze

winkel?
Zo breng een beetje Truckstop

in je keuken!
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Vidé huisbereid
Gebakken kipfilet
Stoofvlees op grootmoeders wijze
Schnitzel
Steak van het huis (+/- 300gr)
1/2 haantje
Varkenshaasje
Spare ribs
Reuze rundsbrochette
Entrecote (+/-350gr)

€14,10
€14,10
€14,10
€14,70
€21,50
€14,10
€17,80
€19,10
€22,50
€24,50

Geserveerdmet frietjes, kroketten,puree, pasta,
aardappelgratin of krielpatatjes

EXTRAEXTRAEXTRAEXTRA
Mayonaise
Warme groenten
Peperroomsaus
Champignonroomsaus
Natuursaus
Provençaalse saus
Bearnaise saus
Kruidenboter
Saté saus
Aardappeltwisters
Extra frietjes, kroketten, puree, pasta
aardappelgratin of krielpatatjes

€0,30
€3,30
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,50
€2,40

BIEN CUITAPOINTSAIGNANTBLEU
Het vlees is aan
de binnenzĳde
nog volledig
rauw. Het is
noodzakelĳk
dat het in de
kern warm is.

Het vlees is
meer gebakken,
zodanig dat het

aan de
binnenzĳde nog
bloederig is.

Dit vlees is
helemaal niet
meer rauw aan
de binnenzĳde,
maar toch nog
vrĳ sappig.

Het vlees is goed
gebakken en mag
niet meer rauw
zĳn aan de

binnenzĳde. Het
vlees is droger
dan de vorige
bakwĳzen
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Fish Delux - €12,10
fishburger - sla - tomaat - tartaarsaus
Truckstop Burger - €13,10
200gr 100% rundshamburger - kaas - sla - tomaat - ajuin - black
pepersaus
Hawaï Tropical - €13,10
200gr 100% rundshamburger - ananas - kaas - sla - tomaat -
ajuin - cocktailsaus
Onion Fever - €14,10
200gr 100% rundshamburger - geroosterde &gebakken ajuin -
rode ui - sla - tomaat - andalouse
Truckstop Daredevil - €15,60
2x 200gr 100% rundshamburger - kaas - sla - tomaat - ajuin -
black pepersaus
Bacon Beef - €14,10
200gr 100% rundshamburger - spek - kaas - sla - tomaat - ajuin -
BBQ saus
Chickenburger - €13,10
200gr 100% kipburger - kaas - sla - tomaat - ajuin - brasil saus

Geserveerdmet twisters




