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Less is more

Welkom!

Vanavond gaan wij ons uiterste best doen om u een fantastisch
leuke  avond  te  bezorgen.  Om  dat  zo  juist  mogelijk  te  doen
hebben we dit  krantje  samengesteld  met  wat  extra  informatie
over al dat lekkers.

Nieuw in dit krantje is dat de informatie vermeerderd maar het
aantal items steeds minder wordt. En dat heeft een reden:

We zijn  van  een  heel  uitgebreide  kaart  met  veel  verschillende
gerechten en een 100 tal bieren,  20 wijnen,  50 soorten sterke
drank naar een soort synthese aan het gaan.

Het lijkt ons verstandiger te focussen op 1 product binnen een
bepaalde smaakcategorie dan er 10 verschillende te selecteren.
Binnen  onze  vleesselectie  proberen  we  verschillende  texturen
met andere smaken te combineren. 

smakelijk!

Koen & Marijke
In't Nieuw Museum
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APERIRE
(Latijn voor openen)

Aperitief-dranken hebben de bedoeling de maag “open” te maken of makkelijker gezegd de eetlust op
te wekken. Om hiertoe te komen proberen we de zoetere dranken te mijden om niet oververzadigd
aan de maaltijd te beginnen, Bij iedere categorie (kruidig, bitter & droog) bieden we één of meerdere
klassiekers, een bier en een non-alcoholische optie. Op de volgende pagina  presenteren we u ook
onze Gin-selectie.

KRUIDIG

classics

Martini Bianco
7
--

Martini Rosso
7
--

Ricard
7

bier

Vie
(Brouwerij Ruimtegist)

6

non-alcoholisch

Gnista
Tonic

5

BITTER

classics
Campari

7
--

Picon Vin Blanc
9
--

Picon Bière
10

bier

Super Noah
('t Verzet)

6

non-alcoholisch

Bitter Cordial
Tonic/Soda

5

DROOG

classics
Poniente Sherry Fino

7
--

Poniente Sherry
Amontillado

9

bier

Wit Schaerbeekse kriek
(Bierstekers)

7

non-alcoholisch

Sour Ritchie Cola

5
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GIN ALS
APERITIEF

FOREST
DRY GIN
SPRING
Forest Dry Gin Spring (BE)
& Tonic

13

Forest Dry Gin is een 100% Belgische gin, het basisdistillaat, een mix van
granen en water wordt vier keer in een pot still gedistilleerd. Dit wordt
gebruikt als basis voor alle Forest Dry Gins. 
De  kruiden,  planten  en  het  fruit  worden  geweekt  en  afzonderlijk
gedistilleerd. 
Tot  slot  worden  alle  afzonderlijke  distillaten samen  geblend.  Elke  gin
heeft  eigen  typerende  seizoensgebonden  ingrediënten  die  voor  een
specifieke smaak zorgen. 

De Spring wordt getypeerd door jeneverbes, koriander en vooral rozen
die voor een bloemige toets zorgen. 

Of probeer één van onze andere Gins:

Bulldog Gin (UK) & Tonic  

11
Hendrick's Gin (UK) & Tonic 

 13

Als  tonic serveren wij de 
Erasmus Bond Dry tonic.

Deze  tonic  is  ontworpen  als
perfecte  maatje  voor  Gin.  De
pompelmoes bij het begin en de
afsluitende  kinine  en  bergamot
brengen het beste in menig gin
naar voor.

Erasmus  Bond  is  een  Belgisch
merk maar is eigenlijk vernoemd
naar de “uitvinder” van tonic. In
1858  was  hij  de  man  die  het
eerste patent (“improved aerated
tonic  liquid” )  nam  op  een
quininehoudend  drankje.  Hij
was de eerste die er een hele rits
kruiden aan toevoegde om zo tot
een drinkbaar iets te komen.
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Meer weten?
www.drinkritchie.be

Ritchie 
Limonades

De Belgische limonadegeschiedenis is rijk en Jan Verlinden kent ze
door en door.  Want ook zijn vader had een kleine brouwerij  in
Lubbeek, waar hij ook Ritchie 'brouwde', de familielimonade. Tot
hij (en vele anderen met hem) op het einde van de jaren zeventig
de productie moest stopzetten door de opkomst van grotere  en
internationale merken zoals Coca Cola die in de daaropvolgende
jaren het grootste deel van de Belgische markt inpalmden.

Terwijl  er  in  de  landen  rondom  ons  meer  natuurlijke,  trendy
limonades opdoken,  gebeurde er bij  ons de laatste twintig  jaar
niet  veel  meer.  Gelukkig  zijn  anno  2018  ambachtelijke,  lokale
producten  met  natuurlijke  ingrediënten  opnieuw  in  trek.  Dus
besloot Jan, na het vinden van een foto uit zijn jeugd, dan maar
zelf het heft in handen te nemen.
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Ritchie Cola
4

Het Amerika van de fifties in een flesje. Toch is ie puur Belgisch.
En nog natuurlijk ook, zónder artificiële karamel of fosforzuur. 

Ritchie Cola Zero
4

Fijn voor de lijn, deze cola zero van Ritchie. En bovendien vrij
van artificiële karamel,  fosforzuur, aspartaam en acesulfaam-K.
Dat maakt hem nagenoeg 100% natuurlijk: een première voor
ons land!
 

Ritchie Orange
4

De Gilles van Binche werpen ermee, landgenoot Ritchie voegt
aan appelsientjes liever bubbels toe.En meer: de sinaaslimonade
werd verrijkt met een snuifje vanille, voor een zachte, afgeronde
smaak. 

Ritchie Lemon
4

Neem een royale dosis citroensap en voeg er een ietsepietsie
frambozensap en prik aan toe, en wat krijg je? Een schattig roze
limonade. 
En nog heerlijk verfrissend ook! Met de groeten van Ritchie. 

Appelsap
4

Appel peer
4

Appel Framboos
4

Erasmus Bond Dry
Tonic

4

. 

plat/bruis 25cl
2,5

plat/bruis 50cl
5
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wit

fris-licht

Dreams Heaven Can Wait   
glas7 fles35
Moldavië – Pinot Grigio
In de geur fruit nuances zoals groene appel, rijpe peer, limoenschil en passie-
vruchten. De smaak is rijp en vol met veel fruit.

Cuvée Kiwi Bin 086   
glas7 fles35
Vin de France – Frankrijk – Sauvignon Blanc
Aangenaam fris zuur (Granny Smith, citrus) goed in balans met de rijpheid van 
gekonfijt fruit (passievrucht, kruisbes).

zoet

La Pélissière Moelleux   
glas7 fles35
Cotes De Bergerac – Frankrijk – Muscadelle
Rijp exotisch fruit aangevuld met cirtus en abrikoos geeft deze wijn een mollig, 
elegant en verfijnd zacht-zoet karakter.

droog-fruitig

Morgado do quintao branco de anfora   
fles55 
Vinho Regional de Algarve – Portugal – Crato Branco
Verfrissende wit fruit tonen met een mineraal aandoende smaak.

Vol-rijk

Domaine Thierry Drouin   
fles55
Pouilly Fuissé 'En Buland' – Frankrijk – Chardonnay
Rijke en verfijnde Pouilly Fuissé. Wit fruit (peer, perzik, kweepeer) en honing.

Columbia Crest Grand Estates   fles55
Columbia Valley AVA – USA – Chardonnay
Complexe romige “boterige” wijn met tropische fruitsmaken.
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rood

zacht-fruitig

Domaine Hoppenot Origines   
fles45
Fleurie AC – Beaujolais – Gamay 
Mooie gebalanceerde, fruitige (en toch mineralige) Beaujolais.

Morgado do quintao tinto de anfora   
fles55
Vinho Regional de Algarve – Portugal – Castelao/Negra Mole
Verfrissende en cleane rood fruitsmaken.

Vignobles de quatre vents “Z” Rouge   
fles50
Bordeaux AOC – Frankrijk – Merlot /Cabernet Sauvignon/Petit Verdot 
Een frisse en fruitige te drinken Bordeaux .

soepel-rond

MAN Family Wines   
glas7 fles35
Skaapveld Coastal Region – Zuid Afrika – Shiraz
Een zoete kruidigheid en gedroogd fruit, zijdezachte tannines.

Lornano   
fles50
Chianti Classico DOCG – Italië – Sangiovese
Rijpe Rode vruchten met kruidige toets. Evenwichtige tannines en lange afdronk.

Stevig

Cascina Ghercina   
fles50
Barbaresco DOCG – Italie – Nebbiolo
Vol en fluweelzacht in de mond. Veel tannines. Lange afdronk.

Domaine Boisson L'exigence Rouge   
fles50 
Cairanne AOC (Côte du Rhone) – Frankrijk – Grenache/Mourvèdre/Syrah
Pittig, rijk en elegant, soepele tannines, hints van aardbeien peper. De lange afdronk 
gedomineerd door bramen en geroosterde toast.

Madremia Bodegas Divina Proporcion
fles50
Do Toro – Spanje – Tinta de Toro
Rijp fruit met subtiele hinten van cacao, karamel & vanille. Volle wijn lange afdronk.
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Interesse?
Je vindt me op

www.missbaxelsbeers.com

@missbaxelsbeers 

MissBaxels Beers
Sinds  lockdown n°2 ben ik  (Marijke  Bax) begonnen met mijn passie

voor  bier  te  delen  via  mijn  eigen
bierblog. 

Het  opzet  is  om  (vooral  Belgisch)
bier  te  bespreken  in  mensentaal
zoals  we  al  jaren  doen  in  ons
restaurant.

Verwacht  dus  geen  hoogdravende
termen,  technische  weetjes  of
smaakdiagrammen.  Nee,  ik  doe  het

op mijn manier: rechttoe, rechtaan. Op basis van wat ik proef...

Onze Bierkaart

Al sinds het prille begin is In't Nieuw Museum een plek waar je de betere
bieren terugvindt. In de tijd van toen waren het vooral mainstream bieren
aangevuld  met  enkele  lokale  pareltjes.  Daarna  werd  het  een  wel  heel
uitgebreide  lijst  met  pareltjes  van  her  en  der  en  steeds  maar  minder
mainstream.

Ondertussen  is  de  slinger  ergens  middenin  beland.  We  willen  niet
noodzakelijk (alleen maar) de meeste of de meest speciale bieren op de kaart
hebben.
Nee, over deze bierkaart is grondig nagedacht met voor elk wat wils:

Op tap hebben we zowel lichte als zwaardere bieren, zoet en bitter, blond of
bruin.

Onze eigen biersteeksels zijn ook aanwezig, beperkt weliswaar.

De algemene bierkaart  heeft  dan weer aandacht voor hoofdzakelijk kleine
lokale spelers die voor het grote publiek misschien nog onbekend zijn maar
daarom niet minder lekker.

Bovenalles  hebben  we  geprobeerd  om  voor  ieder  smaakprofiel  wel  een
aanwezigheid op te tekenen. Laat het u smaken!

Schol!
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Hop
Bitter
Fruitig
Met bittere bieren heb ik een haat-liefde
verhouding,  het  is  in  essentie  niet
helemaal  mijn  favoriete  smaakprofiel
maar  door  te  blijven  proeven  heb  ik
ontdekt  dat  bitter  soms ook  echt  een
heel mooi fruitig kantje heeft.

Picobello blik33cl  6
0,3% – Brussels Beer Project – België
Aangenaam gehopt, troebel zeer subtiel zuurtje. Mooi voor alcoholvrij.

Duvel 666 tap33cl  5,5
6,66% – Duvel Moortgat – België
Zacht, floraal gehopt, citrustoetsen die overgaan in mild droge afdronk.

Orval  fles33cl  7
6,2% – Notre Dame D'Orval – België
1 woord: Orvaliaans! Deze smaak is uniek, bitter, klein zuurtje, kruidig,...

Orval 2017  vintage fles33cl  10
6,2% – Notre Dame D'Orval – België
Nog steeds Orvaliaans maar het zuurtje neemt geleidelijk aan over van bitter.

Paranoia blik33cl  6
5,6% – Brouwerij Huyghe – België
Licht hoppige, vooral fruitige quasi IPA.

Super Noah fles33cl  6
4,9% – 't Verzet – België
Mooie volle bitterhop bij aanvang met een sterk droge afdronk.

Hommel Fresh Harvest fles75cl  15
7,5% – Leroy Breweries – België
Vooral (Hop), minder floraal in smaak dan in de neus, droge (hop)afdronk.

Damme Nation fles33cl  6
7% – Siphon Brewing – België
Hoppy, fruitig, mooi gecarboniseerd en zelfs een vleugje karamel.

Black Sour IPA blik33cl  8
4% – Totem – België
Gebrand mout, hop en een zuurtje en dat alles in een bier van 4%...

Godvermiljaardjuice blik33cl  8
8% – Dok Brewing – België
Passievrucht en pompelmoes met een hopbittere droge afdronk.
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Moutig
&
Bitter
Voor  velen  onder  ons  typerende
biersmaak,  vooral  het  zoetmoutige  is
ons welbekend (pintjes) en aangevuld
met de iets meer bittere varianten.

Sportzot fles33cl  6
0,4% – Halve maan– België
Lekkere kruidig aandoend alcoholarm bier. 

Cristal Alken tap33cl  3,5
5% – Alken Maes – België
Aangename moutigheidmet een zachte bitterheid en citrustoetsen.

Fort Lapin Blanche fles33cl 6
5% – Fort Lapin – België
Een klassiek witbierrecept, licht zoetmoutig met kruidige afdronk.

Vie fles33cl 6
6,5% – Ruimtegist – België
Een mooie balans tussen zoetmoutig en licht hopbitter.

Westmalle Tripel fles33cl 7
9,5% – Trappisten Westmalle – België
Fruitig (zoetmoutig) en aangenaam licht bittertje, de referentie-tripel.

Chimay Tripel tap33cl  7
8% – Abbaye de Scourmont – België
Onze tap-tripel sinds jaar en dag, mooie moutige smaak, lichtbittere afdronk.

Enfant Terriple fles33cl  6
8,2% – De Leite – België
Een perfect huwelijk tussen kruidige moutigheid en fijne bitterheid.

Dulle Teve fles33cl  6
10% – Dolle Brouwers – België
Redelijk alcoholische (karamel)zoete moutigheid, lichte bitterheid.
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Geroosterd
Infused
Barrel
Heel  vaak  worden  donkere  bieren
gedisliked of vooraf uitgesloten wegens
het  vooroordeel  dat  ze  zoet  en
plakkerig  zijn.  Het  leffe  -dubbel-met-
siroop-syndroom.

Op deze lijst niks van dat, alleen maar
pareltjes die elk op zich het mooie van
donkere gebrande mouten naar boven
brengt.

Bourgogne Des Flandres tap33cl  5
6% – Bourgogne Des Flandres – België
Zeer licht gebrand, heel licht zuurtje vooral zoete doordrinker.

Noir De Dottingies fles33cl  6
8% – Brouwerij De Ranke – België
Geroosterde mouten, koffie, chicorei en chocoladebitter.

Sint Bernardus 12 2015 vintagefles33cl  10
10% – Sint-Bernardus – België
Iets alcoholischer dan het origineel, bijna porto-achtige nasmaak.

Dark Sister blik33cl  6
6,66% – Brussels Beer Project – België
Koffie en chocolade in de aanzet met een sterke bittere afdronk.

Viven Chocolat Stout fles33cl  6
8% – Viven – België
zachte chocoladebitters die overgaan in een subtiel pralinézoetje.

Marshmallow Stout  blik33cl  8
12% – Totem – België
Zachte gebalanceerd (marshmallow)zoete volmondige dikke stout.

Black Albert 2015 vintage fles33cl  10
13% – Struise – België
6 jaar oude koning van de Belgische stouts, heel aangenaam zacht.

Paljas Winter Whisky infused tap33cl  6
7,5% – De Leite – België
Verrassend doordrinkbare dubbel met fijne whisky noten.

Silver Series Epiphania Cognac BA fles33cl 12
13,5% – Puhaste Brewing – Estland
Intens diepe smaken van koffie, chocolade, cognac en vanille.

Pannepot  fles33cl  8
10% – Struise – België
Karamel, koffie, zoethout, een beetje banaan, honing, cacao.

F*** de Kerstboom staat in de fik blik33cl  8
12% – Uiltje – Nederland
Verrassende combinatie van een stout en heel wat sinaas.

Lorelei #2 fles50cl  20
14% – d'Oude Maalderij – België
Nog maar eens een meesterwerk van Jef Pirens, Barley Wine die 22 maanden 
op carolus vaten lag.
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Zuur
Fruitig
Over zure bieren kan je eindeloos
praten, de complexe aroma's, de 
diepe smaken. De invloeden van 
het blenden of de gemengde 
gisting,... Het lukt me echter niet, 
ik blijf gewoon proeven en 
genieten. Dit is mijn bierstijl, 
helemaal mijn dada...

Oud Bruin fles33cl  7
6% – 't Verzet– België
Mooie zure oud bruin, licht gebrande toetsen. Appeltjes en rood fruit.

Cantillon Oude Geuze fles37,5cl  7
5,5% – Cantillon – België
Zachtzurige aanzet die overgaat in pompelmoes.

Wit Schaerbeekse Kriek fles37,5cl  9
6% – Bierstekers – België
Frisse zure kriek met romig (witbier) mondgevoel.

Boon Framboise fles37,5cl  8
5% – Boon – België
Rood (zoet)fruitig biertje met subtiel zuurtje.

Hanssens Framboise fles37,5cl  13
6% – Hanssens – België
In de aanzet vooral zuur, daarna komen de eik en de framboos door.

3Fonteinen oude kriek fles37,5cl  12
6% – 3Fonteinen – België
Zurige aanzet die overgaat in volle rode fruit smaak. Smaakbom!

Boon Vat 77 vintage fles37,5cl  15
8,5% – Boon – België
Mildzurig met zelfs een vreemdsoortig zoetje in de afdronk. Interessant.

Horal Megablend 2021 fles75cl  25
7% – Horal – België
Zacht fruitig, mild zurig, zeer drinkbaar
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likeur
Grand Marnier 9

Amaretto Disaronno 9

Baileys 8

Cointreau 8

porto
tawny (wit) 7

ruby (rood) 7

jenever
Braeckman Blauwe Druif  5

Jonge Braeckman  6

Braeckman Kiekendief  7

Oude Braeckman 8

Braeckman10Y Single Grain 14
Na 10 jaar rijping op Amerikaanse first fill Bourbon
vaten verkrijgt deze graanjenever een zeer complex
karakter met  naast  de  frisse  jeneverbes  een zachte
toets van vanilla, honing & karamel.

calvados

Roger Groult 3Y 8

Roger Groult 12Y 10

cognac
Remi Landier VS 3Y 9

Remi Landier VSOP 15Y 11

Remi Landier Napoleon 9Y 13

Remi Landier XO 15Y 15

vodka
Adnan Southworld Vodka (UK) 10

Grey Goose(FR) 14

Rum
Havana Rum 3Y   8

Havana Rum 7Y   12

Sailor Jerry   9

Ron Flor de Cana 12Y   15

Ron Flor de Cana 18Y   18
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Bourbon
Simpel gezegd is bourbon Amerikaanse whiskey
gemaakt van mais. Geschreven met -ey dus. 

De mais geeft de bourbon een zoetere smaak in
vergelijking  met  andere  whiskey’s.  Hierdoor
heeft  bourbon  een  rokerig  en  karamel  rijke
smaak.
 

Woodford Reserve 8
Van stevige toetsen van graan en hout tot het beste van
diverse fruit- en kruidensoorten,  je komt het allemaal
tegen als je van een glas Woodford Reserve geniet. 
Kenmerkend  is  een  uitstekende  balans  en  een
zijdezachte structuur. 

Elijah Craig 9
Elijah Craig Small Batch wordt vervaardigd op basis van
verschillende whiskeys met een leeftijd tussen de acht
en twaalf jaar. 
De whiskey heeft een zoet en kruidig karakter, waarbij
toetsen  van  vanille,  noten,  karamel  en  fruit  op  te
merken zijn. 

Jeffersons 10
Jefferson's  Bourbon  wordt  in  zeer  kleine  batches
geproduceerd.  Maximaal  worden  er  4  verschillende
Kentucky straight bourbons. 
Het resultaat is een complexe bourbon voor zowel de
kenner als de beginner 

Eagle Rare 12
Eagle Rare 10 years betreft een bourbon afkomstig uit
slechts één vat. Het aroma bevat notities van karamel,
geroosterd eiken en maple syrup. 
De smaak  bevat  tonen van honing,  brood met  boter,
walnoten en rood fruit. In de afdronk:  vanille, gekruid
eiken en een vleugje leer.

Whisky
Chivas Regal Blended 12Y (SC)
10

The Macallan Gold Double Cask 
Single Malt (SC)
12

Asta Morris Pete's Series (SC)
12

Carolus Single Malt (BE)
12

Braeckman Single Grain 
12 Y Single Barrel
20
Rijpte gedurende 12 jaar op een first fill Bourbon.  

Braeckman Single Grain 
12 Y Olorosso CF
20
De whisky rijpte eerst  op first  fill  Bourbon vaten,  en
kreeg daarna een Oloroso Sherry butt finish. 

Braeckman Single Grain 
12 Y Single Barrel CS
24
Gebotteld op vatsterkte na een 13-jaar lange rijping in een
first fill Bourbon vat. 

Braeckman Single Grain 
10 Y Olorosso CS
24
Deze  Belgische  single  grain  whisky  werd  gebotteld  aan
vatsterkte.  De  whisky  rijpte  eerst  op  first  fill  Bourbon
vaten, en kreeg daarna een Oloroso Sherry butt finish. 
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Korte keten
Korte keten is wanneer je voeding weinig of geen tussenschakels
passeert en dus via de kortste weg van bij de boer op je bord
terecht komt. 

Fijn voor jou, want je weet perfect waar je voedsel vandaan komt,
er wordt niet mee geknoeid of er wordt niets aan toegevoegd. En
goed voor de boer, die een eerlijke prijs ontvangt.

En daar doen wij dus graag aan mee, op wekelijkse basis hebben
wij contact met onze boerderijen en spreken we af welke stukken
vlees  beschikbaar  zijn  naast  het  aanbod  dat  ze  in  de  winkel
leggen. 

Daaruit  distilleren  wij  onze  menukaart.  In  eerste  instantie
onderstaand hoevemenu maar ook onze à la carte kaart komt op
deze manier tot stand.

We wensen u alvast smakelijk eten!

Tim  Baeckelandt
uit  Roksem
bezorgt ons iedere
week  heerlijke
groenten en fruit.

Hoeveslager  Willem uit  Sint
Denijs  zorgt  voor  eigenzinnige
versnijdingen 

Hof  ter  driehoek bezorgt  ons
vlees van Blonde d'Aquitaine

Geert van 't Voutje in Alveringem
Bezorgt ons heerlijk rundsvlees van 
oa Westvlaams rood, Angus, 
Jersey,...
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Chefs Menu 

Gegrilde Camembert

*********

Rib Eye Westvlaams Rood
Met sla en frietjes
Saus naar keuze

Peper-, Champignon -of Roquefortsaus

*********
Tiramisu

65
PER PERSOON

(80/per persoon met beerpairing)

Hoeve Menu 

Bordje “Ossenvlees”

*********
Grof gesneden rundstartaar

*********
Vergeten versnijding

*********
Schoudersteak Hollstein

Met sla en frietjes
Saus naar keuze

Peper-, Champignon -of Roquefortsaus

*********
Dessert naar keuze

60 
PER PERSOON

(75/per persoon met beerpairing)
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Italiaanse Venkelworstjes 12
beerpairing: Oud  Bruin

Gegrilde Camembert 1 persoon 15
beerpairing: Bourgogne Des Flandres

Gegrilde Camembert 2 personen 25
beerpairing: Bourgogne Des Flandres

Charcuterie 1 persoon 15
beerpairing: Cantillon Oude Geuze

Charcuterie 2 personen 25
beerpairing: Cantillon Oude Geuze

Scampi Look 15
beerpairing: Fort Lapin Wit

Grove rundstartaar 15
beerpairing: Vie



Westvlaams Rood
4 weken gerijpt

1 persoons (400gram)55
2 persoons (800gram)100

Chefs Choice: 
Zeeuwse Hollstein

4 weken gerijpt

1 persoons (400gram)60
2 persoons (800gram)110

Henegouwse Black Angus
6 weken gerijpt

1 persoons (400gram)65
2 persoons (800gram)120

MET SLA EN FRIETJES
SAUS NAAR KEUZE (Peper-, Champignon-of Roquefortsaus)

   20specialiteit.



     21  hoofdgerechten.

vlees
Steak Westvlaams Rood 35
Met sla en frietjes – Saus naar keuze (Peper-, champignon -of roquefortsaus) 
beerpairing: Noir De Dottignies

Filet van Blonde D'Aquitaine 40
Met sla en frietjes – Saus naar keuze (Peper-, champignon -of roquefortsaus)
beerpairing: Westmalle Tripel

Lamskroon uit Brugse Ommeland 45
Met sla en frietjes – portosaus 
beerpairing: Pannepot

Jamboneau Westvlaams Piétrain 30
Met sla en frietjes  – met graanmosterd van Wostyn 
beerpairing: Enfant Terriple

vis
Scampi Chef 30
Met sla en frietjes
beerpairing:  Duvel 666

Wilde Zalm 35
Met sla en frietjes 
beerpairing: Fort lapin Wit

Gegrilde Tonijn 40
Met sla en frietjes 
beerpairing:  Oud Bruin

kids
Fish Sticks 10
Met sla en frietjes 

Gegrillde kipfilet 10
Met sla en frietjes 

Steak 14
Met sla en frietjes 



     22  dessert.

dessert

Huisgemaakte Tiramisu 8.
Beerpairing Viven Chocolat stout

Crème Brûlée 8
beerpairing Noir De Dottignies

Huisgemaakte Brownie met hoeve-ijs 9
beerpairing Dark Sister

Dame Blanche met verse chocoladesaus 10
beerpairing Pannepot



     23  warme dranken.

thee 4

Pepermunt

Kamille

Early Grey

Super Berries

Witte Thee

Rooibos

Green Sencha

koffie
Onze koffie partner is Matubu Coffee, de
branderij bevindt zich in Vleteren.

De bonen die  wij  gebruiken zijn  van de
Castar  Blend,  een  mengeling  van
hoogwaardige  bonen,  gebrand  voor  de
perfecte espresso.

Het verfijnde aroma van deze koffie heeft
hints  van  zoethout,  peperkoek,  rode
bessen en zwarte chocolade. Alsook licht gepeperd. Volmondige smaak met
toetsen van nootjes. De nasmaak is complex en verfijnd. 

Gebruikte bonen:  Brazil  Santos Fancy Astrid  Mundo Novo, Costa  Rica La
Panterra  Tarrazu,  Guetemala  SHB  Genuine  Antuigua  Pastoral  en  India
Robusta.

Espresso 3

Koffie 3

Koffie Verkeerd 4

Bomma's Cappuccino 4

Irish Coffee 9

French Coffee 9

Italian Coffee 9

Cuban Coffee 9




