
 
 

Heeft u een allergie? Meld het ons! Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten! 

HOOFDGERECHTEN 

 

’t Pannetje van Boerhaave 13,20 Bier suggestie door onze medewerkers 

Regelmatig wisselend gerecht 

Huisgemaakte runderburger 12,90 Bier suggestie: Leffe Dubbel 

Met gruyère, tomaat, augurk, sla 

en pittige saus 

 ( Vegetarisch op verzoek) 

 

Varkenshaas saté 100/200 gr 12,20/16,50 Biersuggestie: Karmeliet Tripel 

Huisgemaakt met satésaus, 

kroepoek, sla en atjar 

 

Langzaam gegaarde spareribs half/heel 12,20/17,70 Biersuggestie: Rochefort 8 

geserveerd met sla en 2 sauzen 

 

Extra rib 13,20 

 

Schotse Kogelbiefstuk 150/200gr 16,30/19,80 Bier suggestie: Rochefort 10 

in de botergebakken met sla, 

seizoensgroenten en jus 

 

Hert biefstuk met cranberrycompote 19,80 Bier suggestie: Rochefort 10 

met stoofpeer en rode kool 

Wildstoofpotje met ree, hert en haas 18,00 Bier suggestie: Hertog Jan Grand Prestige 

met stoofpeer en rode kool 

Schnitzel (300gr) 

Naturel 18,30 Bier suggestie:  

Tiroler met tomaat, ui en kaas 19,30 Hertog Jan Weizener 

Boeren met champignons, ui, paprika 19,30 of Franziskaner Weissbier 

             en tomaat 

 

Op de huid gebakken Zeebaars 18,30 Bier suggestie La Trappe Tripel 

met sla, seizoen groenten en  

citroen-dille boter 

 

Groente quiche 15,20 Bier suggestie Brugse Zot 

met groenten en brie 

 

Kaasfondue 17,20 Bier suggestie Brugse Zot 

met groenten en brood 

 

Alles geserveerd met friet  

 

Extra bij te bestellen: 

Roseval aardappelen uit de oven  3.00 
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Voorgerechten 
 

Plankje Brood  5,70  

Brood met aioli 

kruidenboter en tapenade 

 

Pomodorisoep klein, groot 4,70/5,70  

met soepballetjes en room 

 (vegetarisch op verzoek) 

 

Soep van de chef klein, groot 4,70/5,70  

 

Rundercarpaccio 10,80 Biersuggestie Westmalle Dubbel 

Pijnboompitjes, Parmezaanse kaas, 

zongedroogde tomaat en pestodressing 

 

Trio van vis 11,80 Biersuggestie: Texels Skuumkoppe 

Met huis gerookte zalm, tonijnsalade  

en gerookte forel en cocktailsaus 

 

Nacho Cheese  8,00 Biersuggestie: Texels Skuumkoppe 

met pittig gehakt, tomaat, gruyère, rode ui, 

chilisaus en crème fraise 

 (vegetarisch op verzoek) 

 
Camembert uit de oven  9,20 Biersuggestie: Texels Skuumkoppe 

met bosvruchten en brood 

 

Maaltijdsalades 
 

 Salade Geitenkaas 12,90 Biersuggestie: Pauwel Kwak 

Geitenkaas, walnoten en 

honingmosterddressing 

 

Biefstuksalade 14,90 Biersuggestie: Leffe Dubbel 

Verse salade met rucola en courgette, ui,  

champignons, paprika en oosterse dressing 

 

Kindermenu 

Kindermenu  6,00  

Keuze uit frikandel, kaassouffle, kipnuggets 

of kroket met friet, appelmoes en mayonaise     

 

 



 
 

Heeft u een allergie? Meld het ons! Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten! 

 

Nagerechten 

 

Dessert Royale 7,00  

vanille ijs met stroopwafelkruimels, karamel saus 

en karamel fudge 

 

Huisgemaakt Crème Brulee  7,00 

  

Apfelstrudel  7,50 met vanille ijs en custard  

 

Kaasplank met 4 soorten kaas en portsiroop            10,50 Suggestie lekker glaasje port 

 

Koffie/thee gourmand                                              10,50 Suggestie keuze uit div. likeuren 

 

Kinderdessert 5,00 

 

 


