
Aperitief:  “Let’s Share”	
Hummus met spelt crackers         €7,00 
kikkererwten-avocado-citroen-sesam-crackers  
Nacho’s “ the full option”              € 10,00/ € 15,00	
Pulled pork- chili sin carne -zure room-guacamole-cheddar-jalapenos-nachochips	
Bitterballen  (6 stuks)             € 8,50	
Huisbereid-Txogitxu rundvlees-homemade ketchup 	
Huisbereide garnaalballetjes 6 stuks      € 9,50	
Grijze noordzeegarnalen-cocktailsaus-gefruite peterselie-citroen 	
Warme hapjes “the big plate” (10stuks)      € 12,50	
Loempia’s-falafels -kibbeling-kruidige kippenreepjes-bitterballen-homemade ketchup-
tartaar-zoetzure cranberry-chilisaus	
Slowcooked chickenwings (4stuks)       € 8,00	
kippenvleugels van de green egg met homemade bbqsaus	
Nutchi’s wild loempia’s 4 stuks       € 8,00	
Huisbereide Thaise loempia’s-Pulled pork-zoetzure cranberry-chilisaus	
Gebakken Txistorra ‘Txogitxu’       € 9,00	
Worst van iberico met typische baskische kruiden-brood	
 

Saladbar:  “The New Classics”	
Griekse salade         € 17,00	
Paprika-tomaat-komkommer-rode ui-feta-kruiden-olijven-zongedroogde tomaten-gegrilde 
inktvis	
Vegetarische salade superfood *veggie      € 16,00	
Tabouleh-granaatappel-gegrilde paprika-zongedroogde tomaat-rode ui-komkommer- munt-
koriander-sla-avocado-radijs-cashewnoten	
Roasted salad  
Op Noah bier gegaarde kip la belle flamonde  lauwe seizoensgroenten-veldsla € 15,00 
Op hooi gegaarde Txogitxu steak-lauwe seizoensgroenten-veldsla   € 21,00 
Niçoise          € 22,50	
Gegrilde tonijn mi-cuit-ansjovis-zongedroogde tomaten-bonen-aardappel-rode ui-paprika-
radijs-ei-kruiden-rucola-croutons 	
Mediterraanse salade met gegrildekip      € 17,50 
Avocadohumus-tomatensalsa-geroosterde citroen-gegrilde kipfilet 

 
 
 
 
 
 
 



Burgers: “Common Sense” 	
Classic           € 10,00	
Sla-tomaat-rode ui-augurk-mayonaise-ketchup	
Classic cheese          € 11,50	
Sla-tomaat-rode ui-augurk-mayonaise-ketchup-cheddar	
Big keuter          € 12,50	
Sla-tomaat-rode ui-augurk-mayonaise-ketchup-cheddar-keuterspek	
Kim’s favourite burger        € 13,50 
Sla-tomaat-rode ui-augurk-mayonaise-ketchup-cheddar-keuterspek-bio spiegelei	
Pulled pork          € 12,50	
Slowcooked porkbutt “green egg”-apple coleslaw-bbqsaus	
Veggie           € 9,50	
Falafels- venkel-komkommer-kruiden-yoghurtdressing	
Great Lord          € 15,50	
100% txogitxu rund-Heer van Biesen-Limburgse grottenkaas “kaasbaronneke”-keuterspek-
rode ui-sla-tomaat-augurk	
Full option upgrade  	
seizoenssalade en rustic frietjes  
Common sense burgers, almost 100% Bilzen “vér zen daume van aof te lêkke”!	
Hamburgerbuns van spelt, gebakken door bakkerij Vangrondsveld en gezoet met onze 
eigen honing, vlees van hoeveslagerij op de tom en txogitxu rund, verse groenten van de 
Haspengouwer  and a nice cup of Common Sense from the chef.	

 
Hoofdgerechten : “The Fisherman”	
Fish & chips          € 19,50	
Kabeljauw-aardappel-remouladesaus	
Kabeljauw op vlaamse wijze        € 23,50	
Botersaus-citroen-kappers-peterselie-dragon-gestoofde prei 
Gebakken zeetong Meuniére 400-500      € 29,50 
Hoeveboter-peterselie-citroen	

 
Hoofdgerechten : “The Butcher”	
Vidé           € 18,00	
“La belle flamande kip”-balletjes-champignons	
Stoverij van varkenswangen        € 18,50	
Brasvar-zilverui-champignons-wortel-sjroep van spaan-heer van Biesen 	
Kruidige balletjes in tomatensaus       € 16,00	
Kippengehakt-ui-verse kruiden	
Slowcooked tex-mex St. Louis spareribs “ the best in town”   € 24,50	
Afgelakt met homemade BBQsaus 	
 
Al onze hoofdgerechten worden standaard geserveerd met salade en frieten.  
U kan dit aanpassen door een keuze te maken uit onze Extra’s: “ Side Dishes” 
 



Extra’s: “ Side Dishes”	
Veggie’s by Jo, Heidi & Lesley 
“Jo & Heidi van de haspengouwer zorgen telkens weer voor de beste kwaliteitsgroentjes.  
Lesley van het kaasbaronneke in spouwen zorgt op zijn beurt voor de mooiste selectie 
champignons en kaas uit de grotten van Riemst” 
Seizoenssalade         € 3,50 
Gebakken grotchampignons       €1,00/ € 4,50 
Grotchampignons caveman “gegratineerd met grottekaas”  €2,00/ € 5,50 
Warme seizoensgroenten “gepofte, gegrilde groenten”   €1,00/ € 4,50 
Ronny’s potatoes  
“Boer Ronny uit Herderen zorgt telkens weer voor een selectie van zijn beste patatjes”	
Frieten rustic of puree         € 3,50 
Frieten van zoete aardappel of verse kroketten      €1,00/ € 4,50	
Al forno aardappel “kruidige kwartjes aardappel uit de Big Green Egg”  € 3,50 
Gepofte aardappel met zure room en kruiden     € 3,50 
Gepofte aardappel met kruidenboter       € 3,50 
Potato Common sense “Chili sin carne, cheddar, zure room”  €1,00/ € 4,50	

 
Kids only (tot 12 jaar)	
Micky Mouse spaghetti         € 7,50	
Wild happy chicken vidé        € 8,50	
Stoofvlees van varkenswangen “Buffalo Bill”     € 9,50 
Gebakken vis “baby shark”        € 9,50 
Kruidige chickenrun reepjes        € 8,50	
Balletjes Bambino          € 8,50	
Kids classic burger         € 9,50 
Kids sparerib          € 12,50 
Alle kindergerechten worden geserveerd met frietjes, ketchup of mayonaise	
 

Afhaal is van woensdag – zondag van 17u00 – 20u00 
Bestellen kan telefonisch 089/41.24.33 of online www.common-sns.be 
Smoking greetings, 
Rogier, Kim & Kids 
 

 

 


