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APERITIEF  
 
HOME  CRAFTED  COCKTAILS        € 
 
Gin & Tonic  Hendrick's  Gin & tonic     12,00 
Art of Gin   & tonic        12,50   
Bombay Sapphire  40°, toetsen van citroengras en peper & tonic  13,50 
Belgin St Cruyt 43°, Super premium Gin, 50 botanicals    12,50 
Cuba Libre  Rum ° Cola ° limoen       9,00 
Hugo   Vlierbloesem ° Cava  ° soda ° munt     7,50  
Aperol Spritz  Aperol ° Cava ° Soda     7,50 
Vermouth    Vermouth Priorat ° Fever Tree tonic    9,50 
 
Vermouth Priorat  
Artisanaal gemaakte Vermouth. Witte Spaanse wijn van Priorat met een aftreksel van aromatische kruiden. Om deze vermout te maken 
wordt er een aftreksel gemaakt op basis van meer dan 110 verschillende planten die gedurende meer dan een jaar hebben geweekt 
in een houten vat met wijn. Dit aftreksel wordt samengevoegd met een witte Spaanse wijn op basis van Macabeo en Garnacha Blanca. 
Een witte wijn die contact heeft gehad met de schillen van de druiven zodat de wijn meer aroma’s en een donkere kleur heeft. Het 
geheel wordt gedurende minstens twee jaar op oude houten vaten bewaard totdat de vermout de gewenste kleur en aroma’s heeft. 

 
APERO           € 
 
Cava   Grand Bach  ( glas/fles )     5,50/28,00 
Campari  On the rocks ° Sinaassap Appelaere    5,00/7,80  
Wodka   On the rocks ° frisdrank     6,00/8,80 
J&B   On the rocks ° frisdrank      6,00/8,80 
Ricard   On the rocks & plat water     7,50 
Sherry   Wit        5,50 
Martini   Wit ° rood       5,50 
Porto Niepoort Ruby rood       5,50 
 
HOME  MADE  MOCKTAILS        € 
 
Lemonie    Limoen ° munt ° vlierbes ° soda   5,00   
Ginger & orange  Gember ° limoen ° sinaas ° munt    5,00  
Berry     Cassis ° Tonic ° ° limoen     5,00   
Spicy     Bergamot ° Spicy ° limoen    5,00   
Seedlip Grove 42  sinaasappel & gember citroengras & tonic  8,00 
Seedlip Garden 108  greens & herbs & tonic    8,00 
Seedlip Spice 94  limoen, sinaasappel en kardemom & tonic  8,00 
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DRANKENKAART  
 
WIJNEN          € 
 
Wit            glas   /   fles 
Félin noir ° Frankrijk   Chardonnay     5,20 / 28,00 
Domaine de Vedilhan ° Frankrijk Sauvignon blanc    5,20 / 28,00 
 
Rosé           glas   /   fles 
Louval ° Frankrijk   Carbernet Sauvignon     5,20 / 28,00 
 
Rood           glas   /   fles 
Dom. Régismont  ° Frankrijk  BIO - Merlot Cabernet     5,20 / 28,00 
Primo ° Italië     Merlot       5,20 / 28,00 
 
Vraag ook naar onze suggestie wijnen 
 
CHAMPAGNE          € 
       
Champagne Henri Mandois Brut Origine 37,5cl/75 cl    30,00/55,00 
 
BIEREN          € 
 
Wunder Lager   low alcohol - 3.8°     4,00 
Vedett Extra Blond  5,2°                           3,00 
Vedett Pils Low Alcohol 2,7°session IPA     3,00 
Jupiler pils   Jupille-sur-Meuse – 5.2°    2,30 
Gageleer   hoge gisting, lichte bitter – 7.50°   3,50 
Leffe blond   gebalanceerd - 6,6°     4,00 
Duvel    sterk blond - 8,5°     4,50 
Maredsous   abdijbier, bruin 8°     4.50 
 
DIGESTIEF    €      € 
 
Tequila     8,00  Whisky Jack Daniels 40° 8,00 
Vodka Moskovskaya   8,00  Baileys    8,00   
Amaretto Di Saronno   8,00  Cointreau   8,00 
Elexir d'Anvers    8,00  Limoncello   8,00 
Courvoisier cognac   8,00  Saint - Rémy brandy  8,00   
Père Magloire calvados  8,00  Clés des Ducs armagnac 8,00 
Poire Williams eau-de-vie  8,00 
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FRISDRANKEN         € 
 
Bru plat / bruis : 0,25 L        2,50  
Bru plat / bruis : 0,50 L             4,25  
Bru plat / bruis : 1,00 L           8,00 
Coca Cola / Coca Cola Zero        2,80 
Lipton Ice Tea          2,80 
Lipton Green Tea         2,80 
Fever tree Ginger         2,80 
Fever tree Tonic          3,00 
Sinaasappelsap, vers geperst       4,00 
Tomatensap - Looza                                  2,80 
 
NESPRESSO  KOFFIE         € 
 
Espresso: kleine sterke koffie (40ml)       3,30 
Lungo: koffie (110ml)         3,30 
Cappuccino: kleine sterke koffie met gestoomde melk en melkschuim  3,80 
Café latté: Espresso met gestoomde melk en melkschuim    4,00 
Iced café latté          4,00 
Iced café latté & Baileys           9,00 
 
PURE  LEAF  THEE           € 
          
Gunpowder groene thee        3,50 
Earl grey zwarte thee met bergamot, goudsbloem en korenbloem   3,50 
Zwarte thee met rode vruchten, hibiscus en moerbei     3,50 
Groene thee met jasmijnbloem       3,50 
Kamille           3,50 
Gemberthee met delicate oranjebloesem      3,50 
Rozebottel Pure Tea         3,50  
 
 
 MUNTTHEE  Verse munt      4,00  
 GINGER & LIME Gember, verse munt en citrus    5,50 
 
  



 
 
 
 

C-Hive Rooftop Antwerp  -  Mechelsesteenweg 180 , 2018 Antwerpen  -  Tel. +32 (0) 477 166 437 
info@c-hive-rooftop.be      www.jacquetcatering.be/c-hive-rooftop-antwerp 

 GRAAG RESERVEREN VIA RESENGO  
 
 

  

 
  Foodsharing & business lunchconcept 

 
Het foodsharing & business lunchconcept laat u toe om tijdens de lunch te vergaderen en tegelijkertijd 

te genieten van enkele gerechten die zijn samengesteld uit het marktaanbod en het seizoen 
We stellen ons aanbod graag aan u voor. 

 
Koud en warm voorgerechtje & dagverse soep 

 
∞ 

Keuze uit vis- of vleesgerecht 
 

∞ 
Zoete afsluiter  

 
Dagprijs 

 
 

 

TAPAS assortiment        € 
 

 

Serrano         6,50 

Manchego         7,00 

Olijven, zwart en groen        5,00 

Fuet & Chorizo        6,50  

Gevulde pepers met kaas       6,00 

Zongedroogde tomaatjes       5,00 

Ansjovis         6.50 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

C-Hive Rooftop Antwerp  -  Mechelsesteenweg 180 , 2018 Antwerpen  -  Tel. +32 (0) 477 166 437 
info@c-hive-rooftop.be      www.jacquetcatering.be/c-hive-rooftop-antwerp 

 GRAAG RESERVEREN VIA RESENGO  
 
 

  

 

LUNCH " à la carte "          € 
 

Soep van de dag met brood en boter      7,50 

 
 
Chefs favorite salad         19,00 
Kip - spek - romeinse sla - parmesan - ei - ansjovis - croutons 
 
 
Salade met verse geitenkaas en kletzentoast     18,50 
Trostomaat - gemengde sla  - druifjes - honingdressing - notencrumble 
 
 
Salade met kort gebakken tonijn, sesam en soyasaus    24,50 
Chinese mie - taugé - paksoi - lenteui 
 
 
Graangevoederde rundsentreçote met shi-také champignons en truffeljus 25,50 
 
 
Risotto met oesterzwam en scampi, op vel gebakken zalm en salsa verde 23,00 
 
 
Gelakte eendeborst met hoisin en sinaasappel     24,00 
gebakken witloof - gele wortel en kroketjes 
 

 

 

 Wij verzoeken u vriendelijk de keuze te beperken tot  4 verschillende gerechten per gezelschap. 

 Wij werken met dagverse producten: op = op 

De keuken is geopend van 12u00 tot 14u30 
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DESSERT            € 
 
 
Crumble van rood fruit met vanilleijs       8,00  
 
Coupe advocaat          7,50 
Vanille roomijs ° advocaat ° slagroom     
 
Dame Blanche          7,50 
Vanille roomijs ° warme chocolade saus ° slagroom   
 
Tarte tatin met bolletje ijs        8,00 
 
 
 
GOOD TO KNOW    
 
 

 

Allergenen/allergieën: In sommige van onze gerechten zijn er allergenen aanwezig. Omdat wij met 

dagverse bereidingen werken is het onmogelijk om deze op onze kaart te vermelden.  

Mensen met allergieën kunnen altijd bij ons terecht voor meer info. 

 
 

Alle vermelde prijzen in Euro ( € ) 

- 

Wij aanvaarden Contant, Bancontact , Mastercard, Visa, Monize, Sodexo en Edenred.  

- 

1 tafel = 1 rekening 

- 

Betaling steeds ter plaatse,  

u ontvangt een geldig BTW ticket voor uw administratie  
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WIST U DAT ...  

 
 

 
 

... U dagverse salades, soep en belegde wraps of bagels  
via onze webshop kan bestellen en daarmee rechtstreeks € 0.30 korting geniet  

en tussen 11u30 en 12u00 kan afhalen in het restaurant ?  
WEBSHOP  www.jacquetcatering.be/c-hive-rooftop-antwerp 

 
∞ 
 

... U uw bestelling via de webshop uiterlijk tot 10u00 kan plaatsen,  
zodat we alle bestellingen tijdig kunnen klaar maken 

 
∞ 
 

... U een licht ontbijt kan nuttigen tussen 9u00 tot 11u00 
 

∞ 
 

... het C-Hive restaurant wegens jaarlijkse vakantie gesloten is  
tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode 

van 21 december 2019 tot en met 29 december 2019 ...   
 

∞ 
 

... er nog heel wat nieuwigheden zullen volgen ... 
 

Wil je op de hoogte blijven van onze acties, nieuwsbrief of events ? 
Laat dan je naamkaartje achter of schrijf je via onze website in ! 

 
∞ 
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ONTBIJT  
ONTBIJT            € 
 
 Ontbijt van van 09u00 – 11u00  
 
Sinaasappelsap, vers geperst       4,00 
Cava            5,50 
 
KOFFIE “NESPRESSO”     
 
Espresso: kleine sterke koffie (40ml)       3,30 
Lungo: koffie (110ml)         3,30 
Espresso macchiato: kleine sterke koffie met melkschuim    3,80 
Cappuccino: kleine sterke koffie met gestoomde melk en melkschuim  3,80 
Café latté: Espresso met gestoomde melk en melkschuim    4,00 
 
THEE PURE LEAF 
          
Gunpowder groene thee        3,50 
Earl grey zwarte thee met bergamot, goudsbloem en korenbloem   3,50 
Zwarte thee met rode vruchten, hibiscus en moerbei     3,50 
Groene thee met jasmijnbloem       3,50 
Kamille           3,50 
Gemberthee met delicate oranjebloesem      3,50 
Rozebottel Pure Tea         3,50 
 
Natuuryoghurt - huisgemaakte granola - fruitcompot      6,00 
 
Mini ontbijt met koffie of thee naar keuze, vers sinaasappelsap,  
natuuryoghurt, croissant met confituur of chocoladebroodje    9.50 
 
Ontbijt met koffie of thee naar keuze, vers sinaasappelsap,  
natuuryoghurt, croissant met confituur of chocoladebroodje,    16.00 
warm volkorenbroodtoast met kaas en/of ham, spiegeleitje en krokant spek 
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WORKSPACE & EVENTS 
 
 GRATIS WERKPLEK in C-Hive Rooftop met FREE WIFI !  
 

JE BENT STEEDS WELKOM OM, TIJDENS DE OPENINGSUREN , TE WERKEN OF TE VERGADEREN IN HET 
RESTAURANT OF OP HET TERRAS 

  TIJDENS DE LUNCH KAN U ENKEL IN DE ONTVANGSTRUIMTE WERKEN  

  VRAAG OOK NAAR DE  DIVERSE MOGELIJKHEDEN OM EEN VERGADERZAAL TE HUREN  

       https://www.c-hive-rooftop.be 

UW EVENTLOCATIE ?    
 
C-hive-rooftop-antwerp, lunchrestaurant en locatie voor evenementen 
 Groepen vanaf 20 tot 50 personen 
 Rooftop locatie met ruim terras en mooi zicht over de stad Antwerpen 
 Meetings, vergaderruimte, trainingen, after-works, walking dinners en zakendiners 

 https://www.c-hive-rooftop.be   of   www.jacquetcatering.be/c-hive-rooftop-antwerp 
 
Portview, Antwerp harbour from a bird’s eye perspective 
 Groepen van 20 tot 180 personen ( 534 m² )  
 2 ruime boardroom vergaderzalen tot 20 personen, eventueel samenvoegbaar tot 1 ruimte 
 2 kleinere vergaderzalen tot 10 personen 
 Ruime locatie voor grotere evenementen, op de 10de verdieping met mooi uitzicht op de 

Antwerpse haven 
 Vlak bij de belangrijkste invalswegen van en naar Antwerpen 
  Ahlers house, gekend in het havengebied, na 17.00u ruime parkeergelegenheid 

 https://www.portview.be   of   www.jacquetcatering.be/portview 
 
Greenhouse café 
 Moderne locatie met terras en de groenste gevel van Antwerpen 
 Lunchrestaurant, open van 9.00u tot 15.00u 
 snelle toegang naar de belangrijkste snelwegen van en naar Antwerpen 
 Ruime boardroom met lounge en inhouse catering 
 hoogstaande presentatietechniek via Clickshare toepassing 
 Diverse vergaderruimtes en co-working ruimte 

 https://www.greenhouse-offices.be  of  www.jacquetcatering.be/greenhouse-cafe 
 
Na 16.00 u of tijdens het weekend kan je de locaties voor evenementen of meetings huren. 
 


