HOE WERKT HET?
Bij Hechi kunt u terecht voor verse oesters, dagverse soepen, heerlijke tapas, een
geweldig aanbod aan Aziatische gerechten en noodlesoepjes, verse sushi,
huisgemaakte pizza's, pasta's, verrukkelijke stoofpotjes en zoveel meer. Voor de
zoetebekken onder ons bieden wij een groot dessertenbuffet aan waar ook à
volonté van gesmuld kan worden.
U betaalt bij ons een vast tarief waarbij u kunt onbeperkt kunt genieten van onze
wereldse gerechten en non-alcoholische dranken*.

DRANKENKAART
Openingsuren & Prijzen

*Voor alcoholische dranken worden er supplementen gevraagd.

All-in dining & drinking, incl. non-alcoholische dranken.

HUISREGELS

Middag Arrangement
donderdag-zaterdag 11.30-14.30 (2u)
Volwassenen €22,50 pp / Kind van 5 t/m 11j. €12,50 pp.

Bij aankomst betaalt u het entreetarief, ongeacht hetgeen u eet of drinkt.
Uw arrangement start na betaling aan de receptie.
Verlenging van het arrangement is enkel mogelijk voor de gehele tafel.
Alcoholische dranken zijn apart te bestellen en te betalen met
de HECHI Loyalty Card
(deze is op te waarderen aan de receptie)

Verspilling wordt niet gewaardeerd en wordt in rekening gebracht
(€3 per bord en €1 per flesje drank).

Alle gerechten en dranken kunnen enkel in het restaurant geconsumeerd
worden, er wordt niets meegenomen.

Avond-Arrangement (3uur)
Dinsdag-donderdag 17.30-22.30
Volwassenen €37,50 pp.
Kind van 5 t/m 11j €19,50 pp
Vrijdag 17.30-23.00 / Zaterdag 17.00-23.00 /
Zon & Feestdagen 12.00-22.30
Volwassenen €38,50 pp.
Kind van 5 t/m 11j €20,50 pp
Peuters van 1 t/m 4 betalen altijd €5,00 ongeacht het arrangement.
U kunt uw arrangement verlengen aan €5,00 pp per uur. (voor kinderen €2,50 per
uur)

WWW.HECHI.BE

APERITIEVEN

Aperitief van het huis

BIEREN

COCKTAILS

€7,00

Jupiler van 't vat

€2,80

Martini wit/rood

€5,50

Palm (25cl)

€2,90

Porto wit/rood

€5,50

De Koninck (25cl)

€2,90

Pineau des Charentes

€5,00

Liefmans Fruitesse (25cl)

€3,10

Koninck Tripel D'Anvers (33cl)

€4,10

Sherry dry

€5,00

WHISKY & LIKEUREN

Cocktail van het huis

€8,50

- Vodka, violet, lemon, raspberry

Tequila Sunrise

€8,50

Grand'o cocktail

€8,50

- Grand Marnier, orange juice, cava, grenadine

Mojito

€9,50

Virgin mojito (alcoholvrij)

€7,50

Negroni

€8,50

Johnny Walker Red label

€6,00

Johnny Walker Black label

€7,50

J&B

€6,00

Jameson

€5,50

Glenfiddich

€7,00

Chivas regal

€7,00

Jack Daniels

€7,50

Amaretto

€5,50

Bailey's

€5,50

Grand marnier

€6,50

Cointreau

€6,50

Cognac Remy Martin VSOP

€7,50

Calvados

€7,00

Mei Kuei Lu

€6,50

Japanse Saké Gekkeikan

€6,50

Jonge jenever

€5,50

Limoncello

€5,00

Soju original (360ml)

€13,50

Soju peach (360ml)

€13,50

Soju grapefruit (360ml)

€13,50

Gancia

€5,00

Duvel (33cl)

€4,20

Campari puur

€6,00

La Chouffe Blond (33cl)

€3,90

Campari orange

€7,00

Leffe blond/donker (33cl)

€3,60

Pisang orange

€7,00

Chinees bier (33cl)

€4,10

Safari orange

€7,00

Jupiler N.A. 0,0%

€2,70

Passoa orange

€7,00

Duvel 666

€4,30

Lycheewijn

€7,00

Ricard

€7,00

Kirr

€5,50

Kirr royal

€7,50

Cava

€7,00

Gin puur

€6,00

Gin tonic (Gordon's)

€8,00

Vodka puur

€5,50

Vodka orange

€7,00

Vodka red bull

€8,50

Zoete witte wijn
Per glas

€5,00

€7,00

Per karaf 1/4

€7,50

Per karaf 1/2

€13,50

Irish coffee (whisky)

€7,50

Whisky cola

€7,50

Per fles (75cl)

€22,50

Italian coffee (amaretto)

€7,50

Alcoholvrij aperitief

€7,50

French coffee (grand marnier)

€7,50

Aperol Spritz

€9,00

Bailey's coffee

€7,50

(Smirnoff / Eristoff red)

Bacardi cola
(Blanca / spiced)

(33cl)

GIN TONIC
Met fever tree tonic

HUISWIJNEN

Hechi Gin

Huiswijn wit/rood/rosé

€11,50

- Keuze uit mediterranean / indian tonic

Per glas

€4,50

Per karaf 1/4

€7,00

Per karaf 1/2

€12,50

Per fles (75cl)

€21,50

Hendricks Gin

€12,50

Beefeater Gin

€10,50

Bombay Sapphire Gin

€11,50

Soju Is a Korean liquor made from rice and sweet
potatoes.

Voor onze andere wijnen, vraag
naar de aparte wijnkaart

WARME DRANKEN

