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DRINKS 
 

COCKTAILS 
 

€ APERO €

GIN & TONIC 
Hendrick's Gin & tonic 
 

12.0 CAVA (GLAS/FLES) 
Grand Bach 
 

6.5 / 28.0 

ART OF GIN 
Antwerpse gin 43°, 18 botanicals & tonic 
 

12.5 CAMPARI  
On the rocks | Sinaasappelaere (+ €2.8 ) 
 

5.0 
 

BOMBAY SAPPHIRE 
citroengras, jeneverbes & tonic 
 

13.5 WODKA 
On the rocks | Frisdrank (+ €2.8)  
 

6.0 
 

BELGIN ST CRUYT 
Super premium Gin 43°, 50 botanicals & tonic 
 

12.5 Jack Daniel’s 
On the rocks | Frisdrank (+ €2.8)  
 

6.5 
 

CUBA LIBRE 
Rum, Cola, limoen 
 

 9.0 RICARD 
On the rocks (inclusief plat water) 
 

€7.5 

HUGO 
Vlierbloesem, Cava, soda, munt 
 

 7.5 SHERRY 
Wit 
 

€5.5 

APEROL SPRITZ 
Aperol, Cava, Soda 
 

 7.5 MARTINI 
Wit | Rood 
 

€5.5 

VERMOUTH 
Artisanale Vermouth Priorat & tonic 
 

 9.5 PORTO NIEPOORT 
Ruby rood 
 

€5.5 

MOSCOW MULE 
VVodka, limoensap,  gingerbeer, munt 
 

 9.5   

NEGRONI 
Campari, vermouth, Gin, sinaasappel, ijs 
 

 9.0   

 
 

 

HOMEMADE MOCKTAILS - NA 
 

€ 

GINGER & LIME 
Gember, ginger-beer, limoen, munt 
 

6.0 

BERRY 
Cassis, Tonic, limoen, munt 
 

6.0 

  

SEEDLIP GROVE 42 
sinaasappel & gember citroengras & tonic 
 

8.0 

SEEDLIP GARDEN 108 
greens & herbs & tonic 
 

8.0 

SEEDLIP SPICE 94 
limoen, sinaasappel en kardemom & tonic  
 

8.0 
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WIJN €

WIT Glas/fles

   FÉLIN NOIR | FRANKRIJK Chardonnay 6.0 / 28.0

DOMAINE DE VEDILHAN | FRANKRIJK Sauvignon blanc 6.5 / 32.0

ROSÉ Glas/fles

   LOUVAL | FRANKRIJK Carbernet Sauvignon 6.0 / 28.0

ROOD  Glas/fles 
   DOM. RÉGISMONT  | FRANKRIJK BIO - Merlot Cabernet 6.0 / 28.0 

ORTONESE  |  PUGLIA - ITALIË Sangiovese - Merlot 6.5 / 32.0 

VRAAG OOK NAAR ONZE SUGGESTIE WIJNEN 
  

CHAMPAGNE € 

CHAMPAGNE HENRI MANDOIS  
Brut Origine 37,5cl/75 cl

30.0 / 55.0 

CHAMPAGNE RUINART  
Brut 75 cl 

95.0 

CHAMPAGNE VEUVE CLICQUOT 
Brut 75 cl 

80.0 

 
BIEREN 
 

€ FRISDRANKEN €

WUNDER LAGER  
low alcohol - 3.8° 

4.0 BRU PLAT 
0,25l / 0,5l / 1l 
 

2.7 / 4.25 
8.00 

VEDETT EXTRA BLOND 
5,2° 
 

3.0 BRU BRUIS 
0,25l / 0,5l / 1l 
 

2.7 / 4.25 
8.00 

VEDETT PILS LOW ALCOHOL 
2,7°session IPA 
 

3.0 COCA COLA 
Regular / Zero 
 

2.8 
 

JUPILER PILS 
Jupille-sur-Meuse – 5.2° 
 

2.5 LIPTON ICE TEA 
Regular / Green Tea  
 

2.8 
 

WESTMALLE tripel 
trappistenbier, lichte bitter – 9.50° 
 

4.5 FEVER TREE GINGER 
 

3.2 
 

LEFFE BLOND/ BRUIN 
gebalanceerd - 6,6° 
 

4.0 FEVER TREE TONIC 
 

3.2 

DUVEL 
sterk blond - 8,5° 
 

4.5 SINAASAPPELSAP 
 
 

3.5 

MAREDSOUS 
abdijbier, bruin 8° 
 

4.5 TOMATENSAP 
 
 

3.0 
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DIGESTIEF 
 

€ €

TEQUILA 
 

8.0 WHISKY JACK DANIELS 40° 
 

8.0 

BAILEYS 
 

8.0 GLENFIDDICH 12 YEARS 
 

8.0 

AMARETTO DI SARONNO 
 

8.0 COINTREAU  
 

8.0 
 

ELIXIR D'ANVERS 
 

8.0 LIMONCELLO  
 

8.0 
 

COURVOISIER COGNAC 
 

8.0 SAINT - RÉMY BRANDY 
 

8.0 

PÈRE MAGLOIRE CALVADOS 8.0 CLES DES DUCS ARMAGNAC 
 

8.0 

POIRE WILLIAMS EAU-DE-VIE 
 

8.0  
 

 

KOFFIE 
 

€ THEE €

ESPRESSO  
kleine sterke koffie (40ml) 

3.3 GUNPOWDER 
groene thee 
 

3.5 

LUNGO 
standaardkoffie (110ml) 
 

3.4 EARL GREY ZWARTE THEE 
bergamot, goudsbloem en korenbloem 
 

3.5 

CAPPUCCINO 
sterke koffie met melkschuim 
 

3.8 ZWARTE THEE 
rode vruchten, hibiscus en moerbei 
 

3.5 

CAFÉ LATTÉ 
Espresso met gestoomde melk 
 

4.0 GROENE THEE 
jasmijnbloem  
 

3.5 
 

  KAMILLE 
 

3.5 
 

  GEMBERTHEE 
delicate oranjebloesem 
 

3.5 

  ROZEBOTTEL 
 
 

3.5 

   
SPECIALS 
 

 
€ 

 
  MUNTTHEE 

verse munt 
 

4.5 
 

  GINGER , MINT & LIME 
Gemberthee, verse munt en limoen
  

5.5 
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LUNCH

DESSERT €
   

 DESSERT VAN DE DAG 7.5

 IJSKOFFIE 6.5 

 CAFE GOURMAND 
vanilleijs – advokaat – dessertkoekje of chocoladetruffel - met of zonder slagroom 

7.0 

 DAME BLANCHE 
vanille roomijs - warme chocolade saus - met of zonder slagroom 

8.0 

LUNCHKAART €
   

 SALADE MET GEITENKAAS IN KROKANT BRICKDEEG 
SALAD WITH FRESH GOATCHEESE IN CRISPY BRICK PASTRY 

verse dadels – Kempense geitenkaas “Polle”  - walnoten - rode ui -  friseesalade -  rode biet -  frambozendressing

19.0

   
 SOEP VAN DE DAG  

TODAY’S SOUP 
met brood en boter 

7.5 

 ROCKGRILL ANGUS ENTRECOTE 
ROCKGRILL ANGUS BEEF  ENTRECOTE 

homemade tomatensalsa – gemengde salade – koolsla – wedges potatoes

24.0

 VEGAN AVOCADO SALADE MET OPGELEGDE CHILI PEPERS EN LIMOEN 
VEGAN AVOCADO SALAD WITH CHILI PEPPER AND LIME 

avocadocréme - fijne quinoasalade – limoen – groene kruiden – groentenchips – radijs - edamame 

18.0

 VOLKOREN TOAST MET SALADE VAN RUNDSVLEES 
WHOLE WHEAT TOAST WITH BEEF SALAD  

homemade mayo – verse oregano – Za’atar kruidenmengeling – rode bietchips – gemengde salade  
 

14.0 

 GRIJZE GARNAALKROKETJES  ( 2 stuks / 3 stuks ) 
HOUSE-STYLE SHRIMP CROQUETTES ( 2 Pcs/ 3 Pcs  ) 

Seizoensalade - kruidendressing 
 

19.0 / 23.0 

 SUGGESTIE VAN DE DAG – VOLGENS MARKTAANBOD EN HET SEIZOEN 
TODAY’S DISH – CATCH OF THE DAY  

DAGPRIJS 
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FRIDAY EVENINGS , ANTWERP FROM A BIRD’S EYE PERSPECTIVE
 

Elke vrijdagavond tijdens de zomermaanden ( juli,  augustus en september )  
van 18.00u tot 23.00u ( keuken open van 18.00u tot 21.00u ) 

 

   
Elke vrijdagavond kan je genieten van het mooie uitzicht en  de zomerse sfeer op het terras.  
Op reservatie kan je genieten van een 3 gangen menu, met of zonder aangepaste wijnen. 
Menu A op vrijdag 3-17-31/07 en 14-28/08 en 11-25/09 
Menu B op vrijdag 10/07 en 7-21/08 en 4-18/09 
( Op vrijdag 24 juli is het restaurant ’s avonds gesloten.  )  
 

 
 Crémant d’Alsace met hapje 

 
 Salade met scampi en gebakken Sint Jacobsvruchten, avocadocréme,  atsina-cress , dressing met 

saffraan en groene asperges 
 

 Lamsfilet met rozemarijn, tuinboontjes, gegratineerde aardappel, shi-také champignons, 
gekonfijte knolselder en truffeljus 

 
 Taartje van witte chocolade met rode vruchten en kletskop van amandel 

 
 Koffie of thee met snoepzaligheden 

 
Prijs per persoon 

Zonder aangepaste wijnen : € 49.00 
Met aangepaste wijnen : € 69.00 

 Glaasje champagne met hapje 
 
 Gemarineerde zalm met dille en roze peper, kort gebakken zeebaars en milde kerrieroom, 

scheutjessalade, lamsoor en rode pompelmoes 
 

 Kalfsmedaillon met  mosterdsla, gele wortel en puree van bintjes met verse tijm, zalfje van butternut- 
pompoen en parijse champignons 

 
 Engelse vanillecréme met aardbeien, munt en crumble van speculoos en meringue 

 
 Koffie of thee met snoepzaligheden 

 
 Prijs per persoon 

 Zonder aangepaste wijnen : € 49.00 
 Met aangepaste wijnen : € 69.00 
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GOOD TO KNOW 

NIEUWE OPENINGSUREN
   
Vanaf 23 juni 2020 is c-hive rooftop Antwerp geopend van dinsdag tot vrijdag. 
 
Dinsdag van 9.00u tot 15.00u, voor ontbijt, drinks en lunch 
Woensdag van 9.00u tot 15.00u, voor ontbijt, drinks en lunch 
Donderdag van 9.00u tot 15.00u, voor ontbijt, drinks en lunch 
Vrijdag van 9.00u tot 23.00u, voor ontbijt, drinks, lunch en ( enkel op reservatie ) voor het diner 
 
Op brug- en feestdagen zijn we gesloten. 
 
RICHTLIJNEN COVID-19
   
Indien u de afgelopen 14 dagen ziek werd door Covid-19  vragen we u om quarantainemaatregelen van de 
overheid te respecteren en kan u onze zaak niet bezoeken. 
In de inkomhal op het gelijkvloers is een handgel voorzien. Er is op het gelijkvloers een 
éénrichtingsmaatregel van kracht. De liften zijn klein van formaat en die kan u best enkel met uw “bubbel” 
nemen.  Aan de inkom van het restaurant is eveneens een handgel voorzien om uw handen te ontsmetten. 
U kan natuurlijk ook steeds uw handen wassen in het wasbekken aan het toilet. 
U kan zelf uw jas, hoed of paraplu in de vestaire weghangen.  We mogen geen jassen meer aannemen. 
Gelieve tijdens het bezoek de nodige “social distancing” van 1.5 meter tussen de verschillende tafels te 
bewaren. Op plaatsen waar weinig ruimte is of waar de social distancing niet kan worden gerespecteerd, 
dient u een mondmasker te dragen. Best staat u niet stil op plaatsen waar onvoldoende afstand kan 
worden bewaard. Zo kunnen de andere bezoekers ook de zaak betreden of verlaten. ( we rekenen hier op 
uw begrip en op uw burgerzin )  
We kunnen geen cash geld meer aanvaarden. U kan met uw betaalkaart of uw telefoon contactloos betalen. 
Nadat u vertrekt , worden de tafels en stoelen ontsmet met een alcohol spray. Alle servies dat werd 
gebruikt op de tafel wordt ontsmet of gewassen in een vaatwasser op minstens 80°C. 
 
RESERVEREN 
   
Vooraf reserveren geniet de voorkeur, maar is niet verplicht.  Indien de veiligheid en de “social distancing” 
niet kan worden gerespecteerd, is het mogelijk dat we “niet-reservaties” niet kunnen bedienen/toelaten. 
 

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 
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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. Waar mogelijk passen we onze gerechten aan uw allergie aan. 

BETAALMOGELIJKHEDEN
   
Alle vermelde prijzen in Euro ( € ) 
Wij aanvaarden ivm de Corona-richtlijnen geen cash geld meer. Voor uw en onze veiligheid aanvaarden we  
enkel contactloze betaalmiddelen zoals  Bancontact , Mastercard, Visa,  Monizze,  Sodexo en Edenred.  
1 tafel = 1 rekening  
Betaling steeds ter plaatse, u ontvangt een geldig BTW ticket voor uw administratie  

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 ( 12u-14u ) kan u enkel in de ontvangstruimte werken. )  
 

UW EVENTLOCATIE ?  
  
C-hive-rooftop-Antwerp, de locatie voor uw 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 

 
 
GEZOCHT – TALENT VOOR EEN VRIJ PODIUM
  
Om onze events te boosten met leuke muziek, een optreden, expositie of een kunstwerk zijn we op zoek 
naar (on)bekend talent zoals DJ’s , muzikanten, kunstenaars en talentvolle artiesten die een podium 
zoeken om hun werk aan het publiek te tonen. Ben je geïnteresseerd ? Neem dan contact met ons op en we 
zorgen voor jouw podium ! Jij toont wat je in je mars hebt ! Tot snel… 


