Leer van gisteren, droom van
morgen,
maar
leef
vandaag
– Wie het
laatst
lacht,
snapt de
grap niet
– Logica
brengt je
van A
naar B,
verbeeldi
ng
brengt je
overal –
Wees
altijd
een

woorden, dan woorden zonder hart – Soms hoor je
merkwaardige

Lunch

dingen als je je

Cold Sandwiches
We offer 5 different types of bread from which you can choose:
white or brown baguette, white bread, whole wheat Waldkorn
(+€1,00) or Italian baguette (+€1,00)






















Young Cheese
€2,90
Aged Cheese
€3,70
Cream Cheese with Chives
€4,20
Brie Cheese
€3,70
Ham and/or cheese
€3,50
Healthy sandwich with ham / cheese €4,40
Hardboiled egg
(with a condiment of your choice)
€2,60
Fricandeau (pork)
€3,50
Salami
€3,50
Roast Beef
€4,50
Filet Américan
€4,10
Smoked Chicken with Talk Sauce
€4,70
Egg-Salad
€3,70
Crab-Salad (surimi)
€4,50
Chicken Curry-Salad
€4,10
Tuna-Salad
€4,10
Smoked Chicken-Salad
€4,70
Salmon-Salad
€5,10
Kidsbread (half cheese, half chocolate sprinkels) €2,50
Smoske
starting at
€5,10
A ‘salad’ of your choice served with mayonaise, lettuce,
tomatoes, cucumber and a hardboiled egg,;
o
Egg-Salad
€5,10
o
Crab-Salad (surimi)
€5,50
o
Chicken Curry-Salad
€5,10
o
Tuna-Salad
€5,10
o
Smoked Chicken-Salad
€5,70
o
Salmon-Salad
€6,10
o
Aged cheese and Roast Beef
€5,90

Add fries to your sandwich

eerste

€2,50

eigen gedachte
afluistert –
Communicatie is
vaak het grootste
probleem van de

We offer 5 different types of bread from which you can choose:
white or brown baguette, white bread, whole wheat Waldkorn
(+€1,00) or Italian baguette (+€1,00)

 Martino
 Carpaccio
 Smoked Salmon (Norway)

begint bij met één
enkele stap –
Verstandige
mensen spreken uit
ervaring, nog
verstandigere
mensen spreken uit
ervaring niet – Een

€7,95

Served with cream cheese with chives on a whole wheat
Waldkorn bread

 American

duizend mijl,

€5,25

Carpaccio from beef, pine nuts, grated cheese & a fresh
dressing

geen zelfstandig

Zelfs een weg van

€5,10

Filet Américain, ketchup, mustard, tabasco, onion, egg and
pickles

 Cannibal

een werkwoord –

dialoog –

Cold Specials

oplossing – Liefde is

naamwoord, maar

monologen maken nog geen

€5,50

Ham, roast beef, fricandeau (pork) & Talk sauce

Warm Sandwiches:
 Ham & Cheese
 Cheese & Onion
 Ham, Cheese & Tomato
 Ham, Cheese & Pineapple
 Brie Cheese, Cheese & Pineapple
 Salami, Cheese & Mushrooms
 Mozzarella, Bacon, Tomato & Pesto
 Baked Gammon
& honey-mustard sauce
 Spicy meat (pork and beef), Bacon,
Onion & chilli sauce
 Chicken with Satay sauce
 Kelderbar
(fried Mexicano with satay sauce)
 Marinated Bacon with mustard
 Croquette or Frikandel
Add fries to your sandwich

klas versie van jezelf, in plaats

spreuk is een korte zin met jaren lange ervaring – Vroeger

van een tweederangs van een

kletste je met de buurman, nu chat je met een chinees – Zoek

ander – Beter een hart zonder

geen grote woorden als een klein gebaar volstaat – Twee

een deur
voor je
wordt
gesloten,
gaat er
altijd

€5,50

ergens

€5,10

een

Ham, roast beef, smoked chicken & Talk sauce

 Aged cheese & egg-salad

Als er

€
€
€
€
€
€
€

3,50
3,50
4,20
4,80
4,90
4,90
5,50

raam
voor je
open –
Geluk
alleen

€ 6,50

maakt

€ 5,00
€ 5,50

niet

€ 4,90
€ 5,00
€ 3,50
€ 2,50

gelukkig

Een spreuk is een korte zin met
jaren
lange
ervaring

kletste je

 Brie Sweet NutS

, nu chat
je met een
chinees –
Beter een
hart
zonder
woorden,
dan
woorden
zonder
hart –
Zoek geen
grote
woorden

beste bedoelingen –

We offer 5 different types of bread from which you can choose:
white or brown baguette, white bread, whole wheat Waldkorn
(+€1,00) or Italian baguette (+€1,00)

 Roast Beef Special

buurman

Het kleinste gebaar is meer waard dan de

Warm Specials

–Vroeger

met de

werkwoord –

€5,80

Roast beef with baked mushrooms, onions & Talk sauce

€5,50

Brie cheese with walnuts & honey, out of the oven

 Chicken & Bacon

€5,50

Baked chicken and bacon with Talk sauce

 Warm meat classic

€5,50

Marinated fillet of pork with satay sauce

 Philly steak

€7,75

Baked steak strips with gammon, red peppers, onions, herbs
& Talk sauce

 Chicken Shaslick

€7,00

Baked chicken strips with marinated bacon, red pepper,
onion, herbs & Talk sauce

 Zino

€6,30

Baked steak strips with chillisauce & grated cheese

 Spicy Chicken

€5,50

Baked chicken strips with onions, red pepper & a spicy
Mexican sauce

 Sweet Beef

€6,30

Steak strips with onions & a sweet oriental sauce

Sunny Side up & Scrambled eggs:
 Ham and Cheese
 Mushrooms
 Bacon and Cheese
 Aged Cheese & Roast Beef
 The Talk

drukste dag van de

€
€
€
€
€

4,50
4,00
4,50
5,50
5,50

You can also have a plain Sunny Side up or Scrambled eggs and
add ingredients of your own choosing. You can choose from:
Young Cheese, Aged Cheese, Ham, Bacon, Roast Beef, Salami,
Onion, Red Pepper, Mushrooms, Tomato or an extra egg.

€ 2,50

We offer 5 different types of bread from which you can choose:
white or brown baguette, white bread, whole wheat Waldkorn
(+€1,00) or Italian baguette (+€1,00)



monologen maken



nog geen dialoog –
Een avond waarop
iedereen het eens is,

weer wil –
Luisteren kan

een verhit gesprek,

€ 5,50

Stoneburger:

€ 6,10



Talk Burger:

€ 6,50

Hamburger served on a Waldcorn bread with
bacon & aioli
Hamburger with onion, mushrooms, bacon,
fried egg & Talk sauce

Add fries to your sandwich

€ 2,50

Main dish salads
All salads are served with bread & herb butter or fries






zoveel zeggen –
Debat is meestal

Cheese Burger:



lees ik

krant wat ik nu

€ 5,00

Hamburger with onions, cheese, mayonnaise &
curry

avond – Democratie

volk, elke morgen

Special Burger:

Hamburger with onions, mayonnaise & curry

is een verloren

is de wil van het

Praten

Burgers

week – Twee

stomverbaasd in de

Sunny Side up or Scrambled eggs with ham, cheese, bacon,
onions and mushrooms

Add fries to your sandwich

Morgen… is vaak de

blinden kunnen zien –



Surf & Turf Salad
€12,00
Salad with smoked salmon, fricandeau (pork),
pine nuts & Talk sauce
Steak Salad
€12,50
Salad with Carpaccio, steak strips, balsamico
dressing, pine nuts & grated cheese
Chicken & Bacon Salad
€11,50
Salad with smoked chicken, bacon,
pine nuts & Talk sauce
Gammon & Nuts Salad
€10,50
Salad with baked gammon, mixed nuts &
honey-mustard dressing.
Brie Cheese goes Nuts Salad (v)
€10,50
Salad with Brie Cheese, mixed nuts & honeymustard dressing.

waarbij 2 mensen

als een klein gebaar volstaat –

tegen elkaar praten en naar zichzelf luisteren – Logica

Liefde is geen zelfstandig

brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal –

naamwoord, maar een

Vriendelijkheid is de taal die doven kunnen horen en

zonder
denken
is als
schieten
zonder
richten –
Kijk uit
met wat
je denkt,
voor je
het weet
heb je het
gezegd –
Wie het
laatst
lacht,
snapt de
grap niet

Leer van gisteren, droom van
morgen,
maar
leef
vandaag
– Wie het
laatst
lacht,
snapt de
grap niet
– Logica
brengt je
van A
naar B,
verbeeldi
ng
brengt je
overal –
Wees
altijd
een
eerste

woorden, dan woorden zonder hart – Soms hoor je
merkwaardige

À la Carte

 Large bread plate (v)

€10,50
Three types of bread served with herb butter,
spiced olive oil, homemade tomato tapenade &
aioli

 Onion soup

€5,50

Grated with toast with cheese.

 Tomato soup (v)

€4,50
Creamy soup served with two pieces of bread

 King of the Burgers

€15,00
A 200 gram 100% beef burger with melted
cheese, crispy bacon, lettuce, tomato, pickles,
red onion & homemade dressing. Served on an
Italian baguette with fries.

 Saté Talk Style

€13,25
Tender chicken on a skewer with homemade
satay sauce, fried onion and shrimp crackers,
served with salad & fries.

 Mixed Grill

€16,50
Chicken fillet, pork fillet, steak and spare ribs,
served with salad & fries *

 Spareribs Talk Style

Delicious homemade spare ribs in two flavours:
Sweet & spicy and Hot! & spicy, served with
salad and fries*
Normal
Large

€13,00
€17,50

* Choosing from red portsauce, mushroomsauce, talksauce,
aiolie and herbbutter.

dingen als je je

monologen maken nog geen

À La Carte

dialoog –
Als er

eigen gedachte

een deur

afluistert –

voor je

Communicatie is

wordt

vaak het grootste

gesloten,

probleem van de

gaat er

oplossing – Liefde is

altijd

geen zelfstandig

ergens

naamwoord, maar

een

een werkwoord –

raam

Zelfs een weg van

voor je

duizend mijl,

open –

begint bij met één

Geluk

enkele stap –

alleen

Verstandige

maakt

mensen spreken uit

niet

ervaring, nog

gelukkig

verstandigere
mensen spreken uit
ervaring niet – Een

klas versie van jezelf, in plaats

spreuk is een korte zin met jaren lange ervaring – Vroeger

van een tweederangs van een

kletste je met de buurman, nu chat je met een chinees – Zoek

ander – Beter een hart zonder

geen grote woorden als een klein gebaar volstaat – Twee

Een spreuk is een korte zin met
jaren
lange
ervaring
–Vroeger
kletste je
met de
buurman
, nu chat
je met een
chinees –
Beter een
hart
zonder
woorden,
dan
woorden
zonder
hart –
Zoek geen
grote

werkwoord –

Het kleinste gebaar is meer waard dan de
beste bedoelingen –

Starters

Morgen… is vaak de

 Large bread plate (v)

€10,50
Three types of bread served with herb butter,
spiced olive oil, homemade tomato tapenade &
aioli

 Vol-au-Vent (v)

€6,50
A homemade patty pie with ragoût and fresh
mushroom sauce.

 Sizzling Prawns

€9,00
Prawns, fried in garlic oil, out of the oven, served
with pieces of baguette

 Carpaccio

€10,50
With pesto dressing, Parmesan cheese, pine
nuts, cherry tomatoes and lettuce

 Onion soup

€5,50

Grated with toast with cheese.

 Tomato soup (v)

€4,50
Creamy soup served with two pieces of bread

 Soup of the season

starting at
€4,50
A lovely soup matches the season, please ask
your waiter for more information.

 Triple Starter (2p)

€11,50
Combination for 2 persons: A patty pie with
mushrooms, sizzling prawns and our soup of the
season.

*You can also order these dishes as a main course.

woorden

drukste dag van de

Irish and Australian Steak
€17,50
Two tender pieces of steak with Roseval
potatoes and a winter salad*

denken



When the ocean meets the land €17,50
Tenderloin of pork and prawns on a skewer,
with Roseval potatoes with a winter salad*

schieten



iedereen het eens is,
is een verloren



avond – Democratie
is de wil van het



stomverbaasd in de
krant wat ik nu
weer wil –
Luisteren kan
zoveel zeggen –
Debat is meestal



is als

zonder

Mixed Grill
€16,50
Chicken fillet, pork fillet, steak and spare ribs,
served with salad & fries *

richten –

Spareribs Talk Style
Delicious homemade spare ribs in two flavours:
Sweet & spicy and Hot! & spicy, salad and
fries*

met wat

Normal
Large

volk, elke morgen
lees ik

zonder



nog geen dialoog –
Een avond waarop

Praten

Main courses

week – Twee
monologen maken

blinden kunnen zien –

€13,00
€17,50

Kijk uit

je denkt,
voor je
het weet

King of the Burgers
€15,00
A 200 gram 100% beef burger with melted
cheese, crispy bacon, lettuce, tomato, pickles,
red onion & homemade dressing. Served on
Italian baguette with fries

heb je het

Saté Talk Style
€13,25
Tender chicken on a skewer with homemade
satay sauce, fried onion and shrimp crackers,
served with salad & fries

laatst

* Choosing from red portsauce, mushroomsauce, talksauce,
aiolie and herbbutter.

een verhit gesprek,
waarbij 2 mensen

als een klein gebaar volstaat –

tegen elkaar praten en naar zichzelf luisteren – Logica

Liefde is geen zelfstandig

brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal –

naamwoord, maar een

Vriendelijkheid is de taal die doven kunnen horen en

gezegd –
Wie het

lacht,
snapt de
grap niet

Leer van gisteren, droom van
morgen,
maar
leef





laatst
lacht,



snapt de
grap niet



– Logica
brengt je



van A
naar B,



verbeeldi
ng



brengt je


altijd
een

eigen gedachte

English Meatpie
€12,00
English stove with stoved beef, mashed
patotoes and grated cheese.

Communicatie is

Fishstew
€10,00
Stew with variety of fish served with sliced
baquette
Pasta Pesce
€12,50
Pasta with a diversity of fish with a creamy dill
sauce
Pasta all’Arrabiata Gamba (v)
€15,50
Pasta with a spicy tomato sauce, gamba, garlic,
seasoned rocket and basil
Pasta Con Crema Di Funghi (v)
€10,00
Creamy pasta with mushroom sauce
Risotto (v)
Homemade Risotto from
tomatos and basil.

€10,50



Small Talk menu
€8,00
Selection of children’s dishes with fries,
applesauce and croquette, frikadel, 5 bitter
balls of 5 chicken nuggets with a kids ice cream
with a surprise for dessert,
Kids ice cream with a surprise!
€3,00

eerste

afluistert –

vaak het grootste





probleem van de
oplossing – Liefde is



geen zelfstandig
naamwoord, maar



een werkwoord –
Zelfs een weg van



duizend mijl,
begint bij met één
enkele stap –

monologen maken nog geen

Main dish salads
All salads are served with bread
& herb butter or fries.

dingen als je je

Lasagne Classico
€12,00
The classic way of lasagne with beef and
vegetables.

Small Talk Kids Only!

overal –
Wees

merkwaardige

Main courses

vandaag
– Wie het

woorden, dan woorden zonder hart – Soms hoor je



Salmon and Prawns Salad
€14,50
Salad with smoked salmon, baked prawns,
Roseval patotoes with a chilli-mayonaise

dialoog –
Als er
een deur
voor je
wordt

Surf & Turf Salad
€12,00
Salad with smoked salmon, fricandeau (pork),
pine nuts & Talk sauce

gesloten,

Steak Salad
€12,50
Salad with Carpaccio, steak strips, balsamioc
dressing, pine nuts & grated cheese

altijd

Chicken & Bacon Salad
€11,50
Salad with smoked chicken, bacon,
pine nuts & Talk sauce

gaat er

ergens
een
raam

Gammon & Nuts Salad
€10,50
Salad with baked gammon, mixed nuts &
honey-mustard dressing.

voor je

Brie Cheese goes Nuts Salad (v)
€10,50
Salad with Brie Cheese, mixed nuts & honeymustard dressing.

Geluk

open –

alleen

Verstandige

maakt

mensen spreken uit

niet

ervaring, nog

gelukkig

verstandigere
mensen spreken uit
ervaring niet – Een

klas versie van jezelf, in plaats

spreuk is een korte zin met jaren lange ervaring – Vroeger

van een tweederangs van een

kletste je met de buurman, nu chat je met een chinees – Zoek

ander – Beter een hart zonder

geen grote woorden als een klein gebaar volstaat – Twee

Een spreuk is een korte zin met
jaren
lange
ervaring





met de
buurman
, nu chat



je met een
chinees –



Beter een
hart



zonder
woorden,



dan
woorden
zonder
hart –
Zoek geen

beste bedoelingen –
Morgen… is vaak de

Dame blanche
€5,00
Three scoops of vanilla ice cream with
homemade chocolate sauce and whipped
cream
Chocolate pie
€6,50
Delicious homemade chocolate pie with pure
chocolate on a based of cake with vanilla ice
cream and whipped cream
Crème brûlée
€4,50
Made from hazelnut and white chocolate,
served with whipped cream
Cheesecake
€5,50
Homemade with Bastogne shell, fresh
strawberries & whipped cream
Spekkoek (indonesian specialty) €5,00
Two pieces of a layered, sweet spiced cake with
vanilla ice cream and whipped cream
Cheese board
€8,00
A plate of our best cheeses: Maubert Brie,
Grana Padano Parmesan and a Spicy cheese,
served with homemade apple syrup, mustard
and ryebread.



Homemade Brownie
- Vanilla ice cream added

€4,50
€1,50



Traditional Apple Pie
- Vanilla ice cream added

€4,50
€1,50

Kids ice cream (12 y)

€3,00

grote
woorden

Het kleinste gebaar is meer waard dan de

Desserts

–Vroeger
kletste je

werkwoord –



drukste dag van de



monologen maken


Een avond waarop
iedereen het eens is,
is een verloren
avond – Democratie
is de wil van het

stomverbaasd in de
krant wat ik nu
weer wil –

waarbij 2 mensen

Vlammetjes (10 pieces)
€6,50
Spicy egg rolls, served with chilli sauce
€6,50



Bitter balls (10 pieces)
Served with mustard

€5,00



Mini Mexicanos (10 pieces)
Served with curry sauce

€5,00



Mini frikadellen (10 pieces)
Served with mayonnaise

€5,00



Chicken nuggets (10 pieces)
Served with chilli sauce

€5,00



Plate of treats
€11,50
Plate of bread with marinated olives, tomato
tapenade, aioli, mixed snacks and a condiment
of your choice

zoveel zeggen –

een verhit gesprek,

Mixed bites
Small (10 pieces)
€7,00
Big (20 pieces)
€13,50
Bitter balls, chicken nuggets, spicy egg rolls,
cheese croquettes & bami balls with a
condiment of your choice

Cheese fingers (10 pieces)
Served with chilli sauce

Luisteren kan

Debat is meestal

zonder



volk, elke morgen
lees ik

Praten

Fingerfoods

week – Twee

nog geen dialoog –

blinden kunnen zien –



tegen elkaar praten en naar zichzelf luisteren – Logica

Liefde is geen zelfstandig

brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal –

naamwoord, maar een

Vriendelijkheid is de taal die doven kunnen horen en

is als
schieten
zonder
richten –
Kijk uit
met wat
je denkt,
voor je
het weet

Cheese board
€8,00
A plate of our best cheeses: Maubert Brie,
Grana Padano Parmesan and a Spicy cheese,
served with homemade apple syrup, mustard
and ryebread.

als een klein gebaar volstaat –

denken

heb je het
gezegd –
Wie het
laatst
lacht,
snapt de
grap niet

Leer van gisteren, droom van
morgen,
maar leef
vandaag
– Wie het
laatst
lacht,

zonder hart – Soms hoor je merkwaardige dingen als je je

Film & Food menu
A night out with a cinematicket and a three
course meal for €24,00 each.
Onion soup
Tomato soup (v)
Soup of the season
Baquette with herbbutter

eigen gedachte
afluistert –
Communicatie is
vaak het grootste
probleem van de
oplossing – Liefde is

snapt de

***

geen zelfstandig

grap niet

Saté Talk Style
Tender chicken on a skewer with homemade satay
sauce, fried onion and shrimp crackers, served with
salad & fries
Spareribs Talk Style
Delicious homemade spare ribs in two flavours:
Sweet & spicy and Hot! & spicy,
served with salad and fries*
Brie Cheese goes Nuts Salad (v)
Salad with Brie Cheese, mixed
nuts & honey-mustard dressing.
Fishstew
Stew with variety of fish served
with sliced baquette

naamwoord, maar

– Logica
brengt je
van A
naar B,
verbeeld
ing
brengt je
overal –
Wees
altijd een
eerste klas
versie van

***
Dame blanche
Three scoops of vanilla ice cream with homemade
chocolate sauce and whipped cream
Crème brûlée
Made from hazelnut and white chocolate,
served with whipped cream
Spekkoek (indonesian specialty)
Two pieces of a layered, sweet spiced cake with
vanilla ice cream and whipped cream

jezelf, in

een werkwoord –
Zelfs een weg van
duizend mijl,
begint bij met één
enkele stap –
Verstandige
mensen spreken uit
ervaring, nog
verstandigere

– Als er een deur voor je wordt

We wish you a warm welcome at
Café Restaurant The Talk
We serve bread lunches till 17.00. If
you have a tasty sandwich in mind,
but you can’t find it on the menu,
please check the possibilities with
one of our waiters.
From 17.00 on we serve a delicious
dinner. If you want to visit us with a
large group, or for a special occasion
we’ll be happy to make a suitable
estimate.
Along with our extensive kitchen we
have a great assortment of beers,
offer different Marquis Goulaine
wines and suggest the Mocca D’or
coffee which offers a taste you’ll keep
enjoying.

mensen spreken uit
ervaring niet – Een
spreuk is een korte
zin met jaren

plaats van een tweederangs

lange ervaring – Vroeger kletste je met de buurman, nu chat

van een ander – Beter een hart

je met een chinees – Zoek geen grote woorden als een klein

zonder woorden, dan woorden

gebaar volstaat – Twee monologen maken nog geen dialoog

gesloten,
gaat er
altijd
ergens
een
raam
voor je
open –
Geluk
alleen
maakt
niet
gelukkig

