
 

Afrekenen per tafel – betalingen bancontact/mister cash vanaf 10 euro – betalingen visa/mastercard vanaf 25 euro   

 

 

 

 

 

 

Onze keuken is geopend van 12u00 tot 14u00 & 18u00 tot 20u00 (vrijdag en zaterdag tot 22u00) 

Voorgerechten 

               

Huisgemaakte kaaskroket             1 stuk : 7    2 stuks :  13  

Sint-jacobsvruchten             15.5 

Rundscarpaccio met truffelolie en parmezaan                        14.5 

Scampi Koetsier              15.5 

Toast met gerookte zalm             15.5 

Italiaanse ham               11 

Vitello tonnato              15 

 

Hoofdgerechten 

Steak met verse frietjes en seizoenslaatje         21 

Traag gegaard buikspek met mousse van wortel en krielaardappel    22.5 

Ribbetjes ‘Koetsier’              21.5 

Ierse onglet (longhaas) met seizoenslaatje en verse frietjes      22 

Vol au vent van hoevekip met verse frietjes         20 

 

Slibtongetjes met seizoenslaatje en verse frietjes        dagprijs 

Vispannetje                20.5 

Kabeljauw met korstje van tuinkruiden en puree        22.5 

Yellow fin tonijn, centre cut met warme seizoengroentjes      dagprijs 

 

Slaatje met scampi’s              20  

Slaatje met geitenkaas en Italiaanse ham         20 

          

Spaghetti (met gehakt van hoeve cuvry)          13 

Tagliatteli met scampi’s en pesto           20 

Vegetarische schotel ‘Koetsier’           16 

Vraag naar onze andere suggesties 

Onze gerechten worden geserveerd met frietjes, gebakken aardappel of natuuraardappel 

Voor de kleintjes 

Kinderspaghetti              9 

Kippennuggets met verse frietjes           9.5 

Gefrituurde visreepjes met tartaar en verse frietjes       10 

Prins- / Prinsessenhapje met verse frietjes          10 

Tot en met 12 jaar 

 



 

Afrekenen per tafel – betalingen bancontact/mister cash vanaf 10 euro – betalingen visa/mastercard vanaf 25 euro   

Onze supplementen:     Onze sauzen 

Frietjes     3      Pepersaus     2.5 

Gebakken aardappel  3          Champignonsaus   2.5 

Aardappel natuur   3     Kruidenboter    2.5 

Mayonaise/ketchup    0.80     

 

 

Desserten 

Huisgemaakte chocolademousse           8 

Huisgemaakte creme brulée            8 

Coupe colonel (vodka met citroensorbet)          9.5 

Moelleux van chocolade  met artisanaal roomijs        9.5 

Warme appeltaart met artisanaal roomijs         9.5 

Petit belge (mokka-ijs / vanille-ijs / speculooscrumble / chocoladesaus)   9.5 

Verwenbordje met koffie / thee            11.5 

Artisanaal roomijs 

Dame blanche (vanille-ijs met warme Callebaut chocoladesaus en slagroom)   7.5 

Bresilienne (vanille-ijs met bresiliennenootjes, karamel en slagroom)         7.5 

Coupe advocaat (vanille-ijs met advocaat en slagroom)        8.5 

Coupe vanille (vanille-ijs met slagroom)          6.5 

Ons ijs wordt artisanaal vervaardigd door Praleen te Halle 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We werken uitsluitend met verse producten en hangen daarom af van de dagelijkse 

marktaanvoer. Gelieve ons te verontschuldigen voor ingrediënten die soms niet 

voorhanden zijn. 

 

 Follow us on  & Check – in on  

Afzakkertjes 

Whiskey J&B     €6.5 

Whiskey Jack Daniels    €7.5 

Whiskey Glenfiddich 12 years   €9 

Jenever Filliers     €5 

Vodka Eristoff     €6.5 

Vodka Grey Goose    €9 

Bacardi       €6.5 

Bacardi reserva     €7 

Cognac      €8 

Cointreau      €8 

Grand marnier     €8 

Baileys       €8 

Amaretto      €7.5 

Framboise      €8 

Limoncello      €7.5 

Poire williams     €8  

Armagnac      €8 

Calvados      €8 

 

Gestoofde appeltjes met cake  

Of  

Artisanaal vanille-ijs met warme krieken. 

Voor info rond 

allergenen kan u zich 

wenden tot het 

personeel, de 

samenstelling van onze 

gerechten kan 

wijzigen. 

Warme dranken 

Koffie      €2.8 

Decafeïne      €2.8 

Espresso      €2.8 

Ristretto      €2.8 

Cappuccino (slagroom)    €3 

Italiaanse cappuccino (melkschuim)  €3 

Koffie verkeerd     €3 

Assortiment thee’s     €3.5 

Verse muntthee     €4 

Assortiment Callebaut chocomelk  €3.5 

Melk, fondant  

Irish coffee ( whisky Bushmills )   €8 

French coffee ( grand marnier / cognac )  €8 

Italian coffee ( amaretto Disarrono )  €8 

Chouffe coffee ( koffielikeur )    €7 

Hasseltse coffee ( graanjenever )  €7 

Warme advocaat     €8 


