
 

 

BRASSERIE - RESTAURANT
de Koetsier



Welkom in de Koetsier, even wat over ons… 

*** 

Wij houden van mens en natuur,  wij houden van 
authenticiteit en kwaliteit, 

daarom verloren wij ons hart aan de Koetsier en zijn 
omgeving. 

Dit prachtige domein en het authentieke pand inspireerden 
ons om te starten met een plek waar mensen tot rust kunnen 

komen, genieten, proeven, ... 

Wij kiezen bewust voor een eenvoudige keuken met een 
extraatje. 

Dat extraatje zit in de keuze van verse ingrediënten, 
uitgezochte leveranciers en 
een tikkeltje creativiteit. 

*** 

Wij werken uitsluitend met verse producten en hangen daarom 
af van de dagelijkse marktaanvoer. Gelieve ons te 

verontschuldigen voor ingrediënten die soms niet voorhanden 
zijn. 

*** 
Graag per tafel afrekenen, betaling met martercard vanaf €25 



Om te delen… of als aperitiefhapje 

*** 
Nacho’s / cheddar / tomatensaus / gefrituurde ajuin 

*** 
Mini loempia’s / zoet zure saus 

*** 
Bruschetta’s / tomatensalsa 

*** 
Beenhouwersplank ( droge worst / gedroogde entrecote / 

varken ) 

*** 
Mini kaasballetjes  

*** 
Croque monsieur uit het vuistje  

Geniet hier ook snamiddag’s van met een lekker aperitiefje!  



Voorgerechten  

*** 
Rundscarpaccio / truffelolie / parmezaan  16,5 

*** 
Kaaskroket / fris slaatje  13 

*** 
Gegrilde aardappeltjes / buffelmozerella / tomatenpistou 

*** 
Mini steak tartaar / kwartelei / truffelmayonaise 

*** 
Scampi / zoetzure saus / kerstomaat  15,5 

*** 
Aubergine carpaccio / buratta / zongedroogde tomaat  

*** 
Tartaar van tomaat / Noordzee garnalen / peterseliecoulis 

*** 
Gegrilde aubergine / geitenkaas / zwarte peper 

*** 
Asperges / Vlaamse wijze  

*** 
Buratta / datterino tomaat / basilicum 



Hoofdgerechten 


*** 
Salade tagliata / zongedroogde tomaat / artisjok  

*** 
Salade / scampi black tiger  

*** 
Salade / gegrilde kip / mangodressing  

*** 
Salade / radijs / tuinboon / krieltjes 

*** 
Salade / geitenkaas / zure appel / honing / spek 

*** 
Sliptongetjes / meuniere / seizoenslaatje 

*** 
Grietfilet / zongedroogde tomaat / natuur aardappel 

*** 
Ovenschotel kabeljauw / peterseliekorst / kerstomaat 

*** 
Steak Belgisch wit blauw / seizoenslaatje / verse frietjes 

*** 
Entrecote Rubia Gallega / seizoenslaatje / verse frietjes 



*** 
Steak tartaar / truffelmayonaise / kappertjes / verse 

frietjes 

*** 
Mechelse koekoek / gegrilde groenten / krieltjes 

*** 
Ribbetjes ‘Koetsier’ / seizoenslaatje / verse frietjes 

*** 
Spaghetti bolognese  

*** 
Pasta gerookte zalm 

*** 
Vegetarische pasta 

 

Elke donderdag van de week ‘VEGGIE’dag! Elke donderdag 
zullen we dan ook een extra vegetarische gerechten 

aanbieden. 

*** 

Voor info rond allergenen kan u zich wenden tot het 
personeel, de samenstelling van onze gerechten kan wijzigen. 



Desserten 

*** 
Huisgemaakte chocolademousse  8,5 

*** 
Huisgemaakte crème brûlée  8,5 

*** 
Chocolade moelleux / artisanaal vanille ijs  9,5 

*** 
Verloren brood / aardbei  9 

*** 
Sabayon van de chef (min. 2cvts)  9,5 

*** 
Mascarponemousse / gemarineerde aardbei  9,5 

*** 
Verwenbordje met koffie / thee  11,5 

Had u een verjaardag’s feestje gepland? Wij kunnen op smaak 
gemaakte biscuit / taart maken. Raadpleeg ons personeel 

hiervoor. 



Artisanaal ijs 

*** 
Vanille - ijs / warme chocoladesaus / slagroom  8 

*** 
Vanille - ijs / breselinnenootjes / karamel / slagroom  8 

*** 
Vanille - ijs / advocaat / slagroom  9 

*** 
Vanille - ijs / slagroom  6,5 

*** 
Vanille - ijs / gemarineerde aardbei / slagroom  11 

*** 
Vanille - ijs / mokka - ijs / chocoladesaus / crumble van 

speculaas  9,5 

*** 
Kinderijsje  4,5 

*** 
Citroensorbet / vodka / munt  9,5 

Ons ijs wordt artisanaal vervaardigd door Praleen te Halle. 



Pannenkoeken 

*** 
Huisgemaakte pannenkoek / bloemsuiker  6 

*** 
Huisgemaakte pannenkoek / slagroom  7 

*** 
Huisgemaakte pannenkoek / warme chocoladesaus  8 

*** 
Huisgemaakte pannenkoek / artisanaal vanille - ijs  8 

*** 
Huisgemaakte pannenkoek / warme chocoladesaus / artisanaal 

vanille - ijs  9 

*** 
Huisgemaakte pannenkoek / gemarineerde aardbei (seizoen)  10 

Pannenkoeken & wafels kunnen besteld worden tussen 14u30 en 17 uur. 



Brusselse wafels 

*** 

Huisgemaakte Brusselse wafel / bloemsuiker  6 

*** 
Huisgemaakte Brusselse wafel / slagroom  7 

*** 
Huisgemaakte Brusselse wafel / warme chocoladesaus  8  

*** 
Huisgemaakte Brusselse wafel / artisanaal vanille - ijs  8 

*** 
Huisgemaakte Brusselse wafel / warme chocoladesaus / 

artisanaal vanille - ijs  9 

*** 
Huisgemaakte Brusselse wafel / gemarineerde aardbei 

(seizoen)  10 

Pannenkoeken & wafels kunnen besteld worden tussen 14u30 en 17 uur. 



Foto Koetsier oud gebouw - op te vragen bij dienst 
toerisme!!! 



Coca cola / zero / light 
Fanta orange 
Spirte 
Schweppes tonic / agrum 
Appletizer 
Canada Dry 
Gini 
Lipton ice tea / green 
Cecemel / Fristi 

Bru bruis / plat 0,25cl 
Bru bruis / plat 0,50cl 
Bru bruis / plat 1,00l 

Pajottelander appelsap 
Pajottelander appelsiensap 
Pajottelander multivruchten 
Pajottelander pompeloessap 
Pajottelander appel - kriek 

Schweppes premium mixers  
 *Ginger ale 
 *Lavendel and orangeblossom 
 *Pink pepper 
 *Matcha 
 *Hibiscus  

Supplement grenadine, munt, …  



Bieren op fles 

Bersalis tripel  4 
Ename blond / donker  3,9 
Carlsberg  3 
Hoegaarden wit / rosé  3 
Westmalle tripel / dubbel  4 
Orval  4,5 
Duvel  4 
Gordon scotch  4  
Sint Bernardus abt 12  4,3 
Chimay blauw  4,2   
Bons Voeux 37,5cl  4,7 
Leeuwse schutter  3,9 
Cornet  4 
Liefmans on the rocks fruitesse  3 
Liefmans on the rocks Yell’oh  3 
Kommersant  3,9 
St. Feullien grand cru  4,5 
Belgoo luppoo  3,9 
Karmeliet tripel  4 
Omer  4 
Palm  3 
Lindemans kriek  3 
Lindemans perzik  3 

Jupiler 0.0%  2,3 
Carlsberg 0,0%  3 
Affligem blond 0.0%  3,5 



Geuze boon 37,5cl  4,8 
Geuze boon mariage parfait 37,5cl  6,5 
Geuze 3-fonteinen 37,5cl  9 
Geuze lindemans cuvee rene 37,5cl  9,5 
Geuze lindemans oude krieken cuvee rene 37,5cl  9,5 

Bieren op vat 

Stella Artois 25cl / 33cl / 50cl  2,3 / 2,8 / 4,3 
Kriek Boon  25cl / 33cl / 50cl  3,0 / 3,9 / 4,7 
Beersel blond        33cl             4,0 
La trappe van het moment.                 

*** 

Wij zullen zo vaak mogelijk een suggestie bier te 
beschikking hebben, vraag hiervoor naar het personeel. 



Aperitieven 

Martini wit / rood  6 
Gancia  6 
Porto wit / rood  5 
Sherry dry  5 
Pineau de charents  5 
Picon witte wijn  7 
Pisang orange  8 
Campari orange  8 
Campari  6 
Kirr  5,5 
Kirr royale  9,5 
Ricard  7 
Coupe cava Pere Ventura Tresor  6,5 
Coupe champagne Gruet brut  9 

Cocktails 

Mojito  8 
Mojito / aardbei  9 
Mojito / aardbei / kriek lindemans  10 
Cuba libre  8 
Negroni  10 
Ice tropez  8 
Aperol spritz  8,5 
St. Germain  8,5 



Mocktails 

Finley spritz  5 
Virgin mojito  5 
Crodino  5 
Alcholvrije huis cocktail  5,5 
Ice tropez 0.0%  6 

Gin & tonic 

Koetsier gin ‘huis gin’  12,5 
Hendrick’s gin  12,5 
Sipsmith  12,5 
Copperhead  13,5 
Monkey 47  14,5 
Ground control nr. 2 appel  14,5 
Little shoes prestige  12,5 
Little shoes strawberry  12,5 
Bombay sapphire  12 
Lindemans red gin  13 
Double you gin  14


