
Welkom in de Kroniek! 

In ons gezellig restaurant in Deinze kan je zowel je honger als 
je goesting stillen. Kom gerust langs met de gazet of een boek, 
of kom simpelweg bijpraten met een goed glas en een lekkere 
hap.  We kiezen voor een kleine kaart die seizoensgebonden 
aangepast wordt. Je vindt er hapjes om te delen en desserts. 
 
Bovendien zetten wij elke eerste zondag van de maand onze 

deuren wijd open voor een verse zondagsbrunch. 

Bij ons kan je blijven plakken na het eten, want in 
de Kroniek ben je thuis. Bij ons kan je je verhaal en 
je bord delen met elkaar, bourgondisch genieten van  
’t goede leven met spijs en drank op een sfeervolle plek.  

(Wat wil een mens nog meer?)

Wees welkom en geniet.



BIER 
VAT
2.5 Primus
4  Delta IPA 
3.8 Rebel Local
3  Vedett IPA

WIT
2.5 St Bernardus wit

ZURE BIEREN
3.4 Boon
7.5  Mariage Parfait

KRIEK
4.5 Liefmans Kriek Brut
3.2 Liefmans on the rocks
3  Oude Kriek Boon

BLOND
4    Golden Tricky
4.2 Omer
4.5 Papegaei
4.2 Duvel
4.7 Blonde Stoot 
4.5 La Chouffe
4  Wild Jo
4  Jungle Joy

BRUIN
4.9 Gouden Carolus Classic
5,1 Liefmans Goudenband

TRAPPIST
4.9 Orval
4.8   Chimay blauw
4.5 Westmalle Tripel
3.5 Westmalle Dubbel

 Suggesties vind je terug  
 op het krijtbord.

FRIS
7.5  Eaulala bruis 0,75l
2.5 Eaulala bruis 0,25L
7.5  Eaulala Plat 0,75L
2.5 Eaulala plat 0,25L
2.5 Cola/zero
2.5 Ice Tea/green
3    Tönissteiner
4    Ginger beer
4    Ginger ale
4    Fever tree tonic
2.5 Canada dry
2.2 Almdudler

2.8 Appletiser
2.5 Oude Limonade
4  Vers fruitsap
4  Big Tom

APERO
5.5 Campari
4  Martini wit/rood
8  Picon vin blanc
8.5 Negroni
9  Moscow mule
8  Whisky Sour
8.5 Ti punch
7  Moscow mule N/A
7    Rosie N/A
7    Seedlip N/A
4  porto wit/rood
9  Dark & Stormy
8  Caipirinha
8    Aperol spritz
  Gin (vraag naar aanbod)
9  Bloody Mary
4  Ricard



 WIJN
 
GL  FL SCHUIM
 6 30 Cava Marta Reserva Vintage (SP)
   Frisse neus, citrus rijp fruit en gist. 
   Fijne intense pareling, mooie frisse aciditeit en lengte

 WIT
 4 20 Calusari Sauvignon Blanc (RO)
   De Calusari Sauvignon Blanc is licht strogeel en heeft intens bloemige en fruitige aroma’s. De smaak  
   is explosief met tonen van citrus en exotisch fruit. Zeer soepele en zuivere allemansvriend die het in een  
   blinde proeftest steeds uitstekend doet!

 4 20 Escale Chardonnay Grande Cuvée 2016 (FR)
   Koele vergisting op vaten. Fraaie goudgele kleur. In de neus veel tropisch fruit, indrukken van ananas,  
   noten en een hint vanille. De smaak van deze Chardonnay is vol, mooi evenwichtig, met in de afdronk  
   opnieuw veel fruit. Pays d’Oc.

  33 Wente Morning FOG Chardonnay (VS)
     De wijn is voor 50% gegist in neutraal eiken vaten, de andere helft op inox vaten. Geniet van de goudgele 
   kleur en de aroma’s van rode appel, vanille en mooi geïntegreerde houttoetsen. Tevens vallen de citrus  
   en het tropisch fruit op in de neus. In de mond hinten van appel, getoast brood, boter en subtiel hout.  
   Deze Chardonnay is mondvullend met een halflange, verfrissende afdronk.



 WIJN
GL  FL WIT
  27 Mabis Oropasso (IT)
    Een blend van Garnanega en Chardonnay.   Druivensoorten: 60% Garganega, 40% Chardonnay. Aroma’s van 
   bloemen en tonen van citrusvruchten en geel fruit. Een volle, frisse, fruitige wijn met een minerale  
   afdronk.

  23 A Good Year Chardonnay (BUL)
   Deze strogele wijn toont een rijk aroma van pompelmoes, ananas, exotisch fruit, honing, vanille en hout.  
   De ronde aanzet gaat over in een stevige, fruitige middenbouw die evenwichtig verstrengeld is met het  
   hout. Lange afdronk waarin het exotische fruit terugkomt.

  34 Endrizzi DOC Trentino DALIS (IT) Biodyn
    Deze biodynamisch gemaakte wijn heeft zijn faicheur en elegantie te danken aan de mineraalrijke  
   bodem waarop hij groeit. Het boeket is heel rijk en complex met bloemenaroma’s (acacia, vlierbloesem),  
   groene appel, peer, perziken, ceder en honing. In de mond toont deze Dalis een goede structuur met een  
   aangename, lange fruitige afdronk. Chardonnay, Sauvignon Blanc, Nosiola Bianco.

  21 Rey De los Andes Chardonnay (ARG)
   Getoaste witte wijn met rijpe geuren en stevige smaak, bij warme visgerechten en kaas. 

  20 Wilderness Valley reserve Semillon chardonnay 2017 (AUS)
    Licht strogele wijn met overheersend citrus aroma. In de mond een romige textuur met citrus, kruiden,  
   vanille en hout. Een lange volle, complexe wijn.

  20 Dornas white (PORT)
    Weelderige en fijne witte wijn. Bij rijke gastro gerechtjes.



 WIJN
GL  FL ROOD
 4 20 Bayanegra Black Label (SP)
   Bayanegra Tempranillo Black Label is een vrij krachtige, gulle rode wijn met een boeket van rijp rood  
   fruit, pruimen, zwarte bes, wat specerijen en een leuk mineraaltje dat uitmondt in een aangename,  
   lange afdronk.

 4 20 Escale Cabernet Shiraz Grande Cuvée 2015 (FR)
   Een dieprode wijn met in de neus bramen en bosbessen. In de mond veel zwart fruit en mooie  
   perpertoetsen, middellange afdronk. IGP Pays d’ Oc. Cabernet, Shiraz

  27 Cantina Mabis Neropasso (IT)
   Deze wijn heeft een intens robijnrode kleur. In het bouquet kruidig met hints van kersen, zwarte kersen  
   en pruimencompote. Fijn en fluwelig op het palet, aangehouden stevige, ronde tannine in de afdronk.

  33 Wente Beyer Ranch Zinfandel (VS)
   De neus is ruig en rustiek met intense vruchtentonen van wilde bramen en aardbeien. Daarnaast zijn  
   ook tijm en rozemarijn te onderscheiden. De wijn heeft  een krachtige en spectaculair sappige aanzet  
   met een zijdezachte textuur. De vruchtenconcentratie is zonder te overdrijven sensationeel. Deze wijn  
   heeft een uitgesproken smaakrijke finale. 100% Zinfandel.

  44 Domaine des Jouglas Viels Arrasics (FR) Bio
   De druiven worden allemaal met de hand geplukt en temperatuursgecontroleerd vergist vooraleer ze 12  
   maanden vatrijping meekrijgen. Deze wijn is intens dieprood gekleurd met een zeer krachtige neus.  
   Weelderige aroma’s van kruiden, zwarte bessen, hout, vanille, toast, mokka, cacao. Zeer stevige  
   mondvullende smaak met een immense afdronk met leuk cederhout! Magnifiek! Syrah, Grenache,  
   Mourvèdre.



 WIJN
GL  FL ROOD
  20 Torrelongares Gran Reserva (SP)
   Kersenrode kleur met goede intensiteit. Complexe neus met fruitcompote, pruimen en  
   braambessen, op een pittige en rokerige achtergrond, met tonen van snuiftabak en leer. De smaak is  
   krachtig, vlezig, rond met gepolijste tannines, evenwichtige zuurgraad en lange afdronk.

  25 Terraventoux la cavée rouge (FR)
   Rijke, droge kruidige Franse wijn. Bij wild en BBQ.

  52 Chateau de la Commanderie Lalande-De-Pomerol (FR)
   Stevige, ronde wijn met zachte tannine en een rijke afdronk. Hij is vlezig in de mond, met vooral zwart 
   fruit op kruidige, rokerige tannine van fijne kwaliteit.

 ROSé
 4 20 Terres de feu rosé (FR)
   Een frisse en goed gebalanceerde wijn met aroma’s van grenadine en framboos. Fruitig en levendig met  
   hinten van aardbeien en aangename zuren.

  25 Zenato bardolino Chiaretto DOC (IT)
   Een heerlijke rosé met veel rood fruit zoals frambozen in de smaak, een lichte en soepele wijn die zeer  
   toegankelijk is. Met in de neus aroma’s van rood fruit en een hint van lichte zomerse perzik bloesem.



DIGESTIEF 
 6 Bullet bourbon
 7 lagavullin 16y
 7 Oban 
 5.5 Jack Daniels
 5.5 Carante Tres
 5.5 Cognac
 5.5 Calvados
 5 Baileys 
 5.5 Cointreau
 5 Amaretto

 Wil je een specialleke,   
 vraag het aan de toog.

KOFFIE
 2.5 Koffie
 3 Capuccino
 3.5 Latte
 3 Warme Chocolade melk
 8 Irisch koffie
 8 Italien Koffie
 8.5 French Koffie
 8 Baileys koffie
 8.5 Cuban Koffie

THEE 
 3 Vraag naar aanbod selectie Viva Sara

HONGER
Iets kleins gaan eten? Gewoon zin in van alles, door 
elkaar, na elkaar, voor elkaar?

Hard gewerkt en veel honger?  Op het krijtbord 
vind je seizoensgebonden  kleine gerechtjes. Bestel 
zoveel je wil!

Veel honger en veel te vertellen? Neem een selectie 
van bordjes om te delen. Volgens het ritme van de 
keuken.

SLAAPMUTSKE
Blijven plakken kan hier maar ook 2 kilometer 
verder in Praatcafé De Saga, de oudere broer van 
de Kroniek.


