Aperitieven
Glas Cava
Aperitief van het huis
Kirr
Porto rood of wit
Sherry
Martini wit of rood
Pineau des Charentes,
Apéritif de Tariquet
Campari met ijs
met fruitsap
met soda
Gin
Gin tonnic

€ 5.50
€ 6.00
€ 4.50
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 5.00
€ 5.00
€ 5.00
€ 7.50
€ 7.00
€ 7.00
€ 9.70

Wodka - Rhum – Whisky –
Ricard -

€ 6.00

Cocktails
Mojito
€ 8.50
Rum,limoen,suiker,verse munt,soda
Cocktail van de dag
€ 8.50

Vruchtensappen
Looza tomatensap
Looza appelsap
Looza sinaasappelsap
Looza pompelmoes
Verse sinaas natuur

€
€
€
€
€

2.80
2.50
2.50
2.90
4.50

Aanrader:
specialiteit van het huis!
Warm appelsap € 3.00
Huiswijnen
Glas wit, rood, rose
€ 4.00
Karaf
€ 11.50
Fles
€ 19.50
Wit : Bordes, Cotes de Gascognes
Rood : Saint Bernard, Merlot, Languedoc
Cava : Pere Ventura
€ 24.50
Vraag naar onze wijn kaart

Waters
Water plat / bruis
per liter fles
Perrier
Schweppes tonic

€ 2.20
€ 8.00
€ 2.30
€ 2.70

Frisdranken
Cola
Cola light, Cola zero
Fanta, Sprite
Gini lemon
Tönisteiner Zitrone Fit, Orange Fit
Tönisteiner Früchtkorb
Ice tea 33cl
Appeltiser

€ 2.30
€ 2.30
€ 2.30
€ 2.70
€ 2.60
€ 3.00
€ 3.50
€ 4.00

Cecemel, fristi

€ 3.00

Warme dranken
Thee naar keuze
Expresso of expresso cafeïnevrij
Mokka of mokka cafeïnevrij
Cappuccino
Latte macchiato
Latte noisette
Latte chocolade
Warme melk
Warme cecemel

€ 2.20
€ 2.20
€ 2.20
€ 2.90
€ 3.50
€ 4.00
€ 4.00
€ 3.00
€ 3.20

Warme verleiding
Irish koffie (whisky)
Frech koffie (congac)
Hasseltse koffie (jenever)
Italiaanse koffie (amaretto)

€ 8.50
€ 8.50
€ 8.50
€ 8.50

Bieren van de tap
Pils Primus 25cl
Pils Primus 33cl
Palm
Tongerlo blond
Kriek Lindemans

€ 2.20
€ 2.50
€ 2.40
€ 4.00
€ 3.00

Bieren van de fles
Hoegaerden
Leffe bruin
Leffe blond
Palm hop
Geuze, Belle-Vue
Duvel
Omer
Gorden Scotch

€
€
€
€
€
€
€
€

2.40
4.00
4.00
4.00
3.50
4.00
4.50
5.00

Bieren laag alcohol
Pils

€ 2.80

Streekbieren van Kasterlee
Witte Madam
€ 4.50
Het is een dubbel gegist blond bier.
alcoholpercentage 8,5%.
Kastel
€ 4,50
Kastel is een bier gebrouwen met 6
moutsoorten en 2 hoprassen. Het
alcoholpercentage 7%.
Hapjes
Koude
Kaasblokjes
Salami
Kaas, salami gemengd

€ 6.00
€ 6.00
€ 7.50

Warme
Gefrituurde loempia 10 st
Scampi gefrituurd
10 st
Dim sum gemengd
10 st
Portie gemengd warm 12 st

€ 5.50
€ 7.00
€ 13.00
€ 15.00

Onze Trappisten
Orval
Westmalle dubbel
Westmalle tripel
Chimay blauw 9°
Chimay rood 7°
Chimay tripel 8°
Rochefort 6°
Rochefort 8°
Rochefort 10°
La Trappe dubbel bruin
La Trappe blond
La Trappe tripel
La Trappe Quadrupel
La Trappe witte trapist
Achel blond
Achel bruin

€ 5.00
€ 3.50
€ 4.50
€ 5.50
€ 4.00
€ 4.50
€ 4.50
€ 5.50
€ 6.50
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.50
€ 5.00
€ 3.50
€ 4.50
€ 5.00

Vlugge snack
Spiegeleieren met spek
Uitsmijter
Toost champignon
Toost champignon room
Croque kabouterke,
Croque mijnheer
Croque jonge dame met spiegelei
Croque Hof ter Rielen met spek en ei
Croque Hawaï met verse ananas
Kaaskroket 2 stuks
Garnaalkroket 2 stuks
Kaas & garnaalkroket ieders 1 stuk

€ 8.90
€ 8.50
€ 10.00
€ 11.00
€ 5.00
€ 8.50
€ 9.50
€ 10.50
€ 10.00
€ 10.00
€ 15.00
€ 13.50

Bij alle snacks is er een sla garnituur voorzien
Supplement mayonaise
€ 0.65
Soepen
Dagsoep
Tomatenroomsoep met balletjes
Aspergeroomsoep met gerookte zalm

€ 5.00
€ 5.50
€ 6.00

Asperge suggesties
Voorgerechten
Asperge op Vlaamse wijze
€ 15.00
Asperge met gerookte zalm en
blanke boter
€ 17.50
Toost met shiitake, asperege en
gepelde garnaal
€ 17.50
Asperge met avocado, zongedroogde tomaat
en gebakken geitenkaasje
€ 16.00
Hoofdgerechten
Asperge op Vlaamse wijze
Asperge met gebakken zalm en dillesau
Asperge met gebakken scampi en
kerrieroomsaus
Asperge met steak en verse bearnaise
Asperge met zwezerikken en portosaus

€ 19.50
€ 24.50
€ 26.00
€ 28.50
€ 29.50

Streek gerechten
*Stoverij van kalf met Kastel,
gember en tuinkruiden

€ 18.00

*Slaatje met geitenkaas van Polle omringd
met spek, appeltjes
€ 17.00
*Pasta met rode poon, Goorse paddenstoelen
en tuinkruiden roomsaus
€ 17.50
Slaatjes
Slaatje met gebakken kippen blokjes,
ananas en avocado
€ 17.50
Slaatje met gepelde garnalen en
gerookte zalm
€ 18.00
Slaatje met gerookte eend en
gebakken scampi
€ 19.00

Vis gerechten
Vispannetje met prei , mosselen en
drie soorten vis
€ 17.50
Huisbereide paling int groen
€ 22.00
Gebakken zalm filet met blanke boter saus
en warme groentjes
€ 22.50
Op vel gebakken zeebaars met
wittewijnsaus
€ 24.50
Verse zeetong 500gr met gesmolten boter
en citroen
€ 35.00

Geachte, bij tafels vanaf 6 personen gelieve uw
keuze tot maximaal drie verschillende gerechten te
beperken. Dit voor een goede service en de
wachttijd niet te laten oplopen.
Onze dank voor uw begrip.

Pasta’s
Pasta carbonara ( spekreepjes,champignons,
room knoflook en parmezaan )
€ 16.00
Fettucini met gebakken scampi,
mosselen en gepelde garnaal
€ 19.00
Spaghetti met gemalen kaas
€ 12.50
Vlees gerechten
Varkensribbetjes uit de oven met sla
garnituur en pittig sausje
Koninginnenhapje met bladerdeeg koekje
Ierse steak met peperroomsaus en
groentengarnituur
Gebakken zwezeriken met sausje van
oude port en groenten garnituur

€ 16.00
€ 17.00
€ 23.00
€ 26.50

Schaal & schelpdieren
4st
Scampi’s in lookboter
€ 11.00
Scampi’s Hof Ter Rielen € 11.00
Scampi’s met kerrie
€ 11.00

8st
€ 16.50
€ 16.50
€ 16.50

Scampi’s met gewokte groenten
en soja saus 8 stuks

€ 21.75

Kinderkaart (tot 12 jaar)
Hamburger met sla garnituur
Kindervidé met frietjes
Visstick met wortel, tomaat
Kindersteak met sla garnituur
Kinder spaghetti

€ 7.50
€ 8.50
€ 7.50
€ 10.50
€ 9.00

bij deze gerechten zijn frietjes of kroketjes
inbegrepen

Dagschotel
€ 13.50

Lunch
soep, hoofdgerecht
€ 17.00

Onze keuken is doorlopend open :
maandag en dinsdag van 12u tot 18u
woensdag gesloten
donderdag tot zondag van 12u tot 21u
***
Wij werken in onze keuken met verse producten
en zijn op de hoogte van de allergenen die in onze
gerechten zitten.
Als u allergisch bent aan bepaalde allergenen,
gelieve ons deze te melden en kunnen wij u daar
in verder helpen bij uw bestelling en rekening
houden tijdens de bereiding.
Onze dank voor uw begrip.

