Haacht
Haacht
Tongerlo blond
Brugse Zot
Keizer karel
Keizer Karel blond

Bieren van ‘t vat
25cl
33cl
33cl
33cl
33cl
33cl

Bieren op fles
Ommegang
La Chouffe
Kasteelbier
Brugse Tripel
Gordon Scotch
Vliet
Kwak
Karmeliet
Omer
Duvel
Vedett
Quintine
Palm
Rodenbach
Wolf
Kriek Mystic
Geuze
Geuze Mort-Subite op stop
Kriek Lindemans op stop
Hoegaarden
Hoegaarden Rosé
Carlsberg

blond
MC Chouffe
blond,bruin, rouge
tripel

blond
blond / bruin
Belle-vue
37,5 cl
37,5 cl

Jupiler 0/0

Abdijbieren
Gouden Carolus

classic(robijnrood)

Tongerlo

Blond / bruin

St. Bernardus Abt 12

Bruin

Leffe
Grimbergen
Corsendonk

blond / donker
blond / bruin
blond / bruin

Trappistenbieren
Westmalle
Chimay
Rochefort 10°
Orval
La Trappe
Achel

donker
donker
donker
donker
donker
donker

/ tripel
/ tripel
/ tripel
/ blond

Frisdranken

Val bruis/plat
Chaudfontaine bruis/plat
Limonade
Tönissteiner

50cl
1l
bruis
orange
citroen
naranja
vruchtenkorf
pink fit

Orangina
Pepsi Cola
Pepsi Max
Gini
Schweppes

tonic
agrum
agrum light

Fanta
Sprite
Fristi
Chocomelk
Ice Tea
Ice Tea light
Appletise
Fruitsappen

33 cl.
33 cl.
appelsien
pompelmoes
ace
appel - kers
appelsap

Oasis
Vers Fruitsap

Warme dranken
Espresso
Filter
Gluhwein
Cappuccino met room
Cappuccino met melk
Warme chocomelk
Koffie verkeerd
Thee

Maereholtse koffie
Irish koffie
French koffie
Italiaanse koffie
Hasseltse koffie
Baileys koffie

gewoon / decaffeine
gewoon / decaffeine
Glück

melk /citroen / green
rozenbottel / linde /
kamile /munt /
bosvruchten

Aperitieven
Aperitief van ‘t huis
Cava
Cava
Kirr
Kirr Royal
Aperol Spritz
Martini
Porto
Sherry
Campari
Pisang Ambon
Safari
Passoa
Quint Sangria

glas
fles

wit / rood
wit / rood
dry / medium
puur
orange
puur
orange
puur
orange
puur
orange

Sterke drank
Cognac
Cognac
Whisky
Whisky
Whisky
Jägermeister
Jenever
Amaretto
Licor ''43''
Cointreau
Grand Marnier
Ricard
Pernod
Baileys
Bacardi
Limoncello
Sambuca

Bisquit
Brugerolle - VSOP
Highland park
Chivas
Johnnie Walker
jonge / oude

Gin & Tonic
Bombay
Hendrick ‘s
Monkey 47
Tonic

Fever - tree indian tonic
of
Fentimans rose limonade

Wijnkaart
Bubbels
Cava Grands Moments

glas
fles

Wit
Huiswijn Chardonnay
Philippe de Charmille

glas
1/2l.
fles

Chardonnay druif, deze uit de Loire streek. Heldere kleur, zeer aromatisch met
intens rijp fruit aan de neus. Opwekkende , sappige wijn met een gestroomlijnd
evenwicht en een afdronk met finesse.

Rood
Huiswijn Merlot
Resplandy

glas
1/2l.
fles

Merlot druif, deze uit de Languedoc streek. Levendige kersrode kleur. Mooi
Bouquet van rood fruit met een fijne kruidentoets. Ronde aanhef en vol
smaakpallet.

Wit Zoet en Rosé
Winzermeister Trossen
wit zoet

glas
1/2l.
fles

Deze lichte moezelwijn met 100% riesling druif heeft een evenwichtige smaak met vele
fruittonen en naast het zoete proeft u ook mooie elegante zuren.

Chantebelle Cabernet d’Anjou
glas
rosé
1/2l.
fles

Deze rosé wijn uit de Loire streek met zijn 100% Cabernet franc druif. Zinneprikkelend
door de charmante geur van vers geplukte frambozen en bosaardbeien.

Château Trocard
rosé

glas
1/2l.
fles

Met deze 2 druivensoorten Merlot en Carbernet Franc uit Bordeaux. Zeer aantrekkelijke
blinkend licht roze van kleur, fruitig van geur met een handje bosaardbeien en een vleugje
framboos.

Meer info over onze andere wijnen vind u in onze
wijnkaart!

Snacks
Warm
Croque

uit ‘t vuistje
monsieur
madame
hawai
bolognaise
videe

Croque speciaal (tomaat, ajuin, kaas en gegratineerd)
Toast champignonroom of gebakken champignons
Spek met eieren
Videe
Frikandellen met krieken of tomatensaus

Foccaccia met gerookte zalm
Foccaccia met kip
Foccaccia op zijn Italiaans
Club
kip
kaas / hesp
Slaatje met scampi en spek
Slaatje met kip en spek
Slaatje met ham
Slaatje met verse zalm /gerookte zalm
Tomaat crevette

Hapjes
Tapas bord ( inspiratie van de chef ) voor 2 Pers.
Portie kaas
Bitterballen
Gemengde hapjes uit de friteuse

Voorgerechten
Garnaalcocktail
Zalmcocktail
Scampi van ‘t huis / curry / look
Garnaalkroketten
Kaaskroketten
Duo garnaal-kaaskroket
Carpaccio van rund
Tapas bordje ( inspiratie van de chef ) voor twee pers
Loempia curry

Soep
Soep van de dag
Tomatensoep

Vegetarische gerechten
Spaghetti
Lasagne
Koude schotel
Steppegras met T zay
Wok met Tzay en pasta
Croque Mozzarella
Foccaccia Mozzarella

Groot
Klein

Vlees
Maereholts steppegras

groot
klein

Rumsteak
Filet pure +/- 250 gr
Kippenfilet
Keuze uit volgende sausen
Natuur / peper /Champignons / bearnaise /
curry / Provençaalse
Varkenshaasje
Lamskoteletjes natuur / look
Spare ribs
Rundstong Madeira of Champignons saus
Kip op zijn Indisch
Witloof in hespenrolletje met kaas
Stoofvlees
Videe

Vis

Scampi’s
Look /curry/van’ t huis
Gevarieerde visschotel van’t huis
Zeewolf in preisaus
Tongrolletjes
Koude Noorse visschotel
Gegrilde zalm in béarnais esaus
Mosselen (seizoen)
Natuur
Provençaalse
In wijn
Curry
Look
Dagmenu (soep, hoofdschotel en dessert)
Geen wijzingen aan deze menu of tegen meerprijs
Dagschotel (enkel hoofdschotel)
Supplementen

frieten
steppe frietjes
kroketten
puree
rijst
extra mayo

Pasta’s
Spaghetti bolognaise
Macaroni met verse ham en kaas
Lasagne bolognaise
Tagliatelle ´della casa´
met scampi en kip in een lichte, pikante
tomatensaus met paprika en champignons
Tagliatelle Mare Bosco
met scampi en champignons in een zachte preisaus
Tagliatelle Arcobaleno
met zalm en fijne groentjes in een lichte roomsaus
Tagliatelle Mozart
met kip, paprika, champignons in een
zacht curry sausje
Penne Arrabiata
verse pasta met gerookt spek en look in een lichte,
pikante tomatenroomsaus
Cannelloni Mexicana
pastarolletjes gevuld met paprika en vlees

Kindermenu’s Tot 12 jaar
Spaghetti bolognaise
Croque uit ‘t vuistje
Kippenfilet met appelmoes
Frikadellen met krieken
in tomatensaus
met appelmoes
Curryworst
Bitterballen
Kippenstokjes
Visstick
Pannenkoek
Frietjes, kroketjes,
steppefrietjes , brood of
puree zijn in deze prijs
inbegrepen.

Desserts

Chocolademousse
Rijstpap met saffraan
Tiramisu
Appelstrudel
Appelstrudel met ijs en aardbeiensaus
Pannenkoek met bruine suiker
Pannenkoek met siroop
Pannenkoek met confituur
Pannenkoek met warme krieken
Pannenkoek met warme krieken en ijs
Pannenkoek mikado
Brusselse wafel met suiker
Brusselse wafel met fruit
Brusselse wafel met vers fruit (seizoen)
Brusselse wafel met bol ijs
Brusselse wafel met warme krieken
Brusselse wafel met warme krieken en ijs

Ijscoupes
Kinderijsje
Coupe vanille
Coupe advocaat
Coupe fruit
Coupe vers fruit (seizoen)
Coupe warme krieken
Coupe brésilienne
Coupe aardbeien (Seizoen)
Dame Blanche met koude chocolade
Dame Blanche met warme chocolade
Coupe bananasplit
Supplement

room

