Warme dranken
Koffie		

			

Espresso 				
Mokka 					
Decafeïne 				
Italiaanse Cappuccino [ gestoomde melk ]
Belgische Cappuccino [ slagroom ]
Koffie Verkeerd
Latte macchiato
Met huisgemaakte caramel		

		
TIP!! Verwenbordje [mini dessertjes]

Speciale koffie
Irish Coffee
French Coffee
Italian Coffee
Scottish Coffee
Café Paris
Russian Coffee
Café d’amour
Hasseltse koffie
Kippenkoffie

[ Whiskey ]
[ Cognac ]
[ Amaretto ]
[ Baileys ]
[ Grand Marnier ]
[ Wodka ]
[ Cointreau ]
[ Jenever ]
[ Advocaat ]

					

Heerlijk bij de koffie, thee, als dessert, ... 			
Of gewoon omdat het mag!!!

Warme melk en chocomelk
Warme Cécémel			
Warme Cécémel met slagroom		
Warme melk
Irish Kisses
[ Cécémel met Baileys ]
Amour Intense [ Cécémel met Cointreau ]
Passione Italiano [ Cécémel met Amaretto ]
Rhumba Caliente [ Cécémel met Havana Rum ]
Coco Cabana
[ Cécémel met Batida de Coco ]

Verse soep
Dagsoep met brood 			
Tomatensoep met brood

Voor een vlotte bediening rekenen wij af per groep of per tafel

Thee & infusies
Thee Natuur, Melk, Citroen, Munt, Rozenbottel of Linde

				

					

Organic Earl Grey 											

Perfectie van een klassieke thee. Goudachtige knoppen van rijke organische zwarte theebladeren met een citroenachtige toets door de organische bergamot. Earl Grey zelf zou erg trots zijn op deze thee.
Bombay Chai

											

Deze mengeling van kruidige noten doet denken aan de sensuele, aromatische verrukkingen van een Indische
straatmarkt. Zwarte theebladeren met subtiele hints van sinaasappel, kaneel, kardemom, peper en kruidnagel.
Green Tea Tropical

											

Gladde groene theebladeren harmonieus vermengd met zoete tropische vruchten. Antioxidant. Rijke smaak.
Organic Spring Jasmine										

Het aroma van bedwelmende Arabische jasmijnbloesems die gladde organische groene theebladeren uit China een
geur geven.
Cherry Lemon Green Tea										

Een zachte groene thee met nadrukkelijke toetsen van kers en citroen.Een verfrissend genot voor alle zintuigen.
Organic African Nectar										

Denk aan de vruchtbare tropen en proef het fruit van het verleidelijke continent. Afrikaanse rooibostheebladeren
vermengd met tropisch fruit en bloesem.
Chamomille Citrus 											

Thee om rustig bij neer te gaan zitten en langzaam van te genieten. Kalmerende Egyptische kamillebloempjes met
subtiele fruitstukjes
Wild Berry Hibiscus 											

Een levendige en zoete kruiden infusie met hibiscus en een weelderige mix van vlierbessen, bosbessen en aardbeien

Cocktails
Moscow Mule 			

Vodka, limoen, ginger beer

La Vie en Rose			

Witte Martini, Rose Lemonade

Fingerfoods
Nacho’s

Kaassaus, tomaat, jalapeño, salsa		
Huisgemaakte kruidenbroodjes
Calemaris Romana 		

Huisgemaakte tartaar

Portie hoevekaas of Portie salami
Portie gemengd
Olijven
Warm gemengd
Bitterballen
Kippenboutjes
Chips zout of paprika
Gefrituurde mozzarellasticks

Mocktails

Alcoholvrij

Raspberry Ginger Fizz 			

Limoen, framboos, gember, soda

Cucumber Elderflower Fizz			

Limoen, komkommer, vlierbloesem, soda

Duchess					

Alcoholvrije gin tonic

Rose Lemonade				

Elegant en fruitig, niet te zoet en zonder de typische
bitterheid van een tonic

Smoothies				
Groene Smoothie				

Ananas, mango, spinazie, groenkool, munt, appel
Rode Smoothie				

Mango, aardbei, bosbes, rode biet, gember, appel
Gele Smoothie				

Ananas, mango, avocado, banaan, butternutpompoen,
basilicum, appel

Koude dranken
Frisdranken
Chaudfontaine blauw, rood
0,25l
Chaudfontaine blauw, rood of groen 1/2l
Trio van water: blauw, rood en groen 1/2l
Cola 			
Cola light				
Cola zero				
Fanta 				
Sprite 				
Agrum
Tonic
Bitter lemon		
Ice tea
Tönissteiner Orange Citroen
Tönissteiner Vruchtenkorf
Cécémel
Fristi
Melk 		
Fruitsap				
Appelsap				
Pompelmoes 			
Pomton [ pompelmoes + tonic ]
Eskimo [ fruitsap + tonic ]
Rose lemonade [ Fentimans ]

Sportdranken [ ook om mee te nemen ]
Aquarius orange 1/2 L				
Aquarius lemon 1/2 L 				

Verse sapjes
Verse sinaas 					
Verse citroen					
Half sinaas- citroen				

Verse milkshakes
Vanille				
Banaan				
Mokka				
Chocolade				
Aardbei [ seizoen ]			

Voor een vlotte bediening rekenen wij af per groep of per tafel

Bieren

Vraag zeker eens naar onze suggestiebieren!

Bieren op fles
			

Van ’t vat
Averbode met proefkaasje!
Stella
Westmalle Dubbel
				
Suggestiebier		
Kriek			
Leffe Blond
Bolleke Koninck

33cl
33cl
33cl
25cl
Zie bord
25cl
33cl
25cl

Afspanning Den Eik is één van de weinige horecazaken
die Westmalle dubbel van het vat mag tappen! De reden?
Goed onderhouden bierleidingen, voldoende debiet, ... En er
wordt hier met liefde getapt.

Trappistenbieren
Westmalle dubbel [ van’t vat ] 33cl
				 25cl
Westmalle Tripel			
Chimay Blauw			
Chimay Wit				
Orval					
Rochefort 8				
Achel Blond				
Achel Donker				
La Trappe Blond			
La Trappe Quadruppel		

Duvel 			
Omer				
Leffe Bruin 			
Hoegaarden 		
Tongerlo Donker			
Tongerlo Dubbel blond
Tongerlo Prior			
Gouden Carolus			
Gouden Carolus tripel 		
Geuze Boon 37,5cl			
Dead man’s hand [Imperial Stout]
Koekedam [saison]			
Schuppenaas [blond, hoppig]		
Schuppenboer [blond]		

Streekbieren
		

Ne Flierefluiter
[ tripel Westerlo ]
Ne Flierefluiter Eeuweling [ donker Westerlo ]
Hop hop hoera Ne Flierefluiter [ Westerlo ]
Averbode met proefkaasje!
[ van’t vat ]

Alcoholvrij bier
Jupiler 0%			

25 cl

Voor een vlotte bediening rekenen wij af per groep of per tafel

Aperitieven, Wijnen & Bubbels
Aperitieven

Champagne & Cava

Aperitief van het huis			

Cava Masia Bou - Brut			

Gin Hendrick’s met premium tonic
Gin SUGGESTIE met premium tonic zie bord
Porto Rood / Wit			
Martini Wit / Rood

Olivier Père & Fils

Pineau des Charentes		
Kir					

Passoa 		

		

Fonkelende Witte Kapittel. Herselt

Wijnen

Sherry Dry				

Geestrijke dranken			
Gin Hendrick’s met premium tonic

per glas - karaf - fles

Moldavië
Taking Root - Sauvignon - Moldavië

Droge, fruitige witte wijn

Gin SUGGESTIE met premium tonic zie bord
Whiskey Gouden Carolus Single Malt
Whiskey Single Malt SUGGESTIE

			

Chapittel - Brut 			

Kir Royal				
		

glas					
Champagne - Brut

		

Campari 		

Fris, fruitig en mooi uitgebalanceerd, fijne pareling

zie bord

Frankrijk
Esprit de Landes

- Tursan - Landes

Calvados

		

Zoete witte wijn, zonder zuurtjes, voor de liefhebbers

Cognac

			

Chalille Rouge - Cabernet Sauvignon & Merlot - Pays d’Oc

Grand Marnier			
Vodka

		

Havana Rum		

		

Amaretto

		

Baileys			
Pastis				
Cointreau				
Grappa

			

Hasseltse graanjenever		
Limoncello

		

Rood, aangenaam smaakvol, soepel met karakter
Spanje
Chardonnay & Macabeo - Bodegas Castaño - Yecla

Witte wijn met mooi volume, finesse en body
Monastrell Rosado - Bodegas Castaño - Yecla

Rosé die smaakvol, fris en fijn is

Hecula Monastrell - Bodegas Castaño - Yecla

Rode wijn met karakter, rood-zwart fruit en kruidigheid.
90 points Parker

WITTE WIJNEN

per fles

België
Nobelwit
Adelblank

Halfdroge Herseltse landwijn.Müller-T hurgau, Auxerrois & Optima
Natuurgezoete Herseltse landwijn. Mooie frisse zoet - zuur balans

Italië - Sicilië
Vigneti Zabù - Grillo

Grillo. Mooie zachte complexe wijn, rijpe perzik, mineralen. Lange afdronk

Frankrijk
La Chablisienne - Chablis
					

Spanje 		

Jose Galo-Rueda - Verdejo
					

Chardonnay. Bourgogne. Fris fruitig met fijne zuren.
Visbereidingen, schaal-en schelpdieren 				
100% Verdejo. Vol, fris fruitig, met de nodige zuren. 				
Ideaal bij koude gerechten en diverse visbereidingen 			

België

RODE WIJNEN

Edelrood

					
Italië - Sicilië
Vigneti Zabù - Nero d’Avola

Zeldzame Herseltse rode wijn. Dornfelder 95% Pinot Noir 5%
Gerijpt op Frans eikenvat 					
Lokale druif uit Sicilië. Mooi fruit, smaakvol en goed in balans

Chili
Los Vascos - Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon. Mooie ronde wijn met een lekker smaakpatroon en
(Domaines Barons de Rothschild- Lafitte)

zachte taninnes. Combineert goed met diverse vleesbereidingen

Frankrijk

Vacqueyras 			

‘Cuvée des Saint Papes’

Château de Montmirail - Rhône. Grenache en Syrah op z’n best. Kruidige
aroma’s. Uitstekend bij gegrild en rood vlees, gevogelte en kaas

Château de la Commanderie Overwegend Merlot (aangevuld met Cabernet Sauvignon en Cabernet franc).

					
					

Genereuze Lalande de Pomerol. Fluwele zachtheid en kracht van de merlot druif
Zéér lekkere, fijne Bordeaux bij wild, lams-, runds- en varkensvlees!

Mondpleziertjes
Voor de kleine stappertjes
Verse tartaar - frietjes, kroketten of puree
Kindervidee Frietjes, kroketten of puree
Ribbekes kinderportie Frietjes - mayo, ketchup of looksaus
Fishstick

Koude Merodegerechten:
met Averbodebrood en - peperkoek
Abdijplank Kaas
Abdijplank Merodespek

Kinderspaghetti

Abdijplank Beenham

Curryworst Frietjes,

Abdijplank Gemengd Hoevekaas, Merodespek & beenham

kroketten of puree
Kipsnippers Verse appelmoes - frietjes, puree of kroketten
Kinderpannekoek [ tot 17u ]
Kindercroque					

Heeft u een voedselallergie / intolerantie of eet u vegetarisch? Breng ons altijd op de hoogte!

Kijk zeker eens bij onze gluten-, lacotosevrije en vegetarische gerechten of vraag naar andere mogelijkheden

Kleine honger
Croque Monsieur 			
Croque Videe
Croque Madame 			
Croque Hawaï
Croque Bolognaise			

Warme broodjes
Brie

Averbodebrood - brie - honing - noten - appel
Gerookte zalm

Mozzarella - rode ajuin - dille - komkommer
Provençaals broodje

Italiaanse beenham - mozarella - rode ajuin - pesto tomaat

Croque Geitekaas

pesto - vegetarisch
Kaaskroketten 2 stuks -slaatje
Garnaalkroketten 2 stuks - slaatje
Croque Mozarella tomaat

Duo van kaas- en garnaalkroketten

Verse broodjes

		

Kaas van Hoeve de Ploeg 		
Beenham					
Hoevekaas & beenham
Broodje gezond

Voorgerechten
Gevulde pasta Aubergine,

pecorino, champignons

Kaaskroketten
Garnaalkroketten
Duo van kaas- en garnaalkroketten
Rundscarpaccio Parmezaanschilfers,
Scampi Den Eik
Scampi de Merode
Scampi look		
Scampi Thai		

balsamico
Curryroom sausje
Pittig tomatensausje
Verse look
Pittig, cocos, citroengras

Verse dagsoep of Tomatensoep
Alle gerechten worden met brood geserveerd,
tenzij anders vermeld.
* Extra’s:
Frieten, kroketten, rijst, puree of pasta
Quinoa					
Warme groentjes			
Koude groentjes			
Mayonaise, ketchup, mosterd of verse tartaar
Appelcompote 		
Gluten- en lactosevrij brood		

Hoofdgerechten
Salades
Exotisch slaatje
Scampi
Geitekaas

Kip en verse ananas
Drie dipsausjes
Spekjes en appeltjes

Spekjes en appeltjes
Gerookte zalm

Pasta’s
Gevulde pasta

Aubergine, pecorino, champignons

Huisgemaakte lasagne
Spaghetti bolognaise

Groentenwok met tagliatelle
Scampi Thai

Pittig, cocos, citroengras

Kip
Kip & scampi
Vegetarisch 				

Heeft u een voedselallergie / intolerantie of eet u vegetarisch? Breng ons altijd op de hoogte!

Kijk zeker eens bij onze gluten-, lacotosevrije en vegetarische gerechten of vraag naar andere mogelijkheden

Slaatje, champignonroom

Vleesgerechten

[ één bijgerecht inbegrepen ]
Steak natuur

Warme groentjes, saus naar keuze

Kipfilet natuur

Warme groentjes, saus naar keuze

Lievelingshapje van de koningin

Slaatje

Stoofvlees op basis van Westmalle Dubbel

Slaatje

Ribbekes Den Eik

Slaatje, huisgemaakte looksaus

Ossetong
* Sauzen: Peperroom
Champignonroom
Provençaal
Vleessaus
Kruidenboter
* bijgerechten: frieten, kroketten, rijst, pasta,
		
brood, puree, quinoa
* Extra’s:
Warme groentjes			
Koude groentjes			
Mayonaise, ketchup, mosterd of verse tartaar
Appelcompote 		
Gluten- en lactosevrij brood		

Visgerechten

[ één bijgerecht inbegrepen ]
Gegrilde tonijnsteak

Bleu gebakken, gewokte groentjes

Tongrolletjes

Prei, witte wijnsaus

Scampi Den Eik

Curryroom sausje, champignons

Scampi de Merode

Pittig tomatensausje

Scampi look

Verse look

Scampi Thai

Pittig, cocos, citroengras

Zeeuwse mosselen
[ seizoen ]

Natuur
Den Eik Curry, verse paprika, bruschettamix, tomaat, beetje room
Witte wijn
Look
Provençaal
Thai
Pittig, cocos, citroengras
Wij vragen groepen vanaf 6 personen
maximum 4 verschillende gerechten te bestellen.
Zo kunnen wij voor iedereen een vlotte bediening garanderen.

Heeft u een voedselallergie / intolerantie of eet u vegetarisch? Breng ons altijd op de hoogte!

Kijk zeker eens bij onze gluten-, lacotosevrije en vegetarische gerechten of vraag naar andere mogelijkheden

Vegetarisch
Aubergine, pecorino, champignons
Groentenburger quinoa, provencaalse saus
Gevulde pasta

Salade met geitekaas en appeltjes		
Groentenwok met tagliatelle			

pesto - zonder ham
Kaaskroketten 2 stuks - slaatje 		
Croque Mozarella tomaat

Broodje brie

Averbodebrood - brie - honing - noten -appel

Gluten- / lactosevrij
Gluten -en lactosevrije kaaskroketten		

2 stuks - slaatje

Zomerse pasta scampi 			

Tomaatjes, scampi, verse kruiden, pesto, allergenenvrije pasta
Rijsttaartje					
Appeltaartje					
Gluten -en lactosevrij ijs
Gebakken banaan

* Extra’s:
Frieten, kroketten, rijst, puree of pasta
Quinoa					
Warme groentjes			
Koude groentjes			
Mayonaise, ketchup, mosterd of verse tartaar
Appelcompote 		
Gluten- en lactosevrij brood		

		

caramelsaus 		

* Extra’s:
Warme groentjes			
Koude groentjes			
Mayonaise, ketchup, mosterd of verse tartaar
Appelcompote 		
Gluten- en lactosevrij brood		
Quinoa					
Rijst						

Om misverstanden te vermijden, gelieve bij elke bestelling steeds duidelijk te vermelden
welke ingrediënten u niet mag / wil eten.
Sommige gerechten op de kaart zijn - mits enige aanpassingen - ook gluten -en lactosevrij verkrijgbaar. Wij
bespreken de mogelijkheden graag met u.

Zoetigheden
Pannenkoeken Wafels
[ tot 17 u ]

Desserten
Kaasassortiment
Moelleux Vanille-ijs 		
Crème brûlée
Verwenbordje Mini

Suiker 		
Pannenkoeken Suiker, confituur of siroop
Brusselse wafel

Kinderpannekoek

Extra’s, voor bij alle desserten:
* 2 bollen ijs
* verse warme chocoladesaus		
* verse slagroom
* vers fruit
* advocaat / Baileys		
* discobolletjes
* verse caramelsaus en breseliennenootjes

dessertjes
Warme appeltaart Vanille-ijs, slagroom
Vers fruit
Gebakken banaan

Amandelschilfers, vanille-ijs, warme chocoladesaus, cointreau

Ambachtelijk ijs van Hoeve De Ploeg
Coupe vanille		
Suikervrij ijs [ kokosbloesem ]

3 bollen:

2 bollen:

Coupe chocolade				
Coupe mokka					
Coupe vers fruit met vanille-ijs
Coupe vers fruit met sorbet [ gluten- en lactosevrij ]
Coupe advocaat
Coupe Baileys
Coupe breselienne
Dame blanche

2 bollen vanille, 1 bol chocolade 		

Banana split
Trio van sorbet [ gluten- en lactosevrij ]
2 bollen op een hoorntje
Kinderijsje 2 bollen naar keuze, met of

zonder vruchtensaus

		
Heeft u een voedselallergie / intolerantie? Breng ons altijd op de hoogte!

Kijk zeker eens bij onze gluten - en lacotosevrije gerechten of vraag naar andere mogelijkheden

KELDERRESTEN
						

Deze producten verlaten ons assortiment of dat van onze leverancier.
Hierdoor hebben we ze voordeliger kunnen aankopen.

Rode Wijnen

Bieren

Halen Dubbel			

4

Halen Tripel				

4

Oude prijs: €4.1
Oude prijs: €4.1

Château Montaigut - Bordeaux - Côtes de Bourg
25

50 cl. Echt uniek: een zoete , intens donkere rode dessertwijn.
Te combineren met chocolade, gekarameliseerde gerechten en blauw
geaderde kazen.
Oude prijs: €34

Rosé Wijnen
Château de Fontarèche - Pays d’Oc

18

Grenache Noir. Deze fruitige rosé is heerlijk als aperitief, bij vis
en gegrild vlees.
Oude prijs: €22

17,5

Marsanne & Sauvignon Blanc. Fris, fruitig, droog, mooi
in balans
Oude prijs: €20

Domaine Blanc - Blanville			

24,5

Marsanne & Sauvignon Blanc. Fris, fruitig, droog, mooi
in balans
Oude prijs: €29

Lambrusco				

Een zacht bruisende rode wijn. Fris, fruitig en heerlijk als
aperitief. Oude prijs: €23

21

23

Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc en Malbec.
Eikgelagerd. Een mooie, aangename en vrij krachtige Boreaux
met een zachte afdronk.
Oude prijs: €28

Casa Sisca - Bodegas Castaño - Yecla, Spanje

56

100% Monastrell, 14 maanden houtgelagerd.
Een zeer intense, rijkelijke en fruitige wijn met een zeer lange
afdronk. Topwijn! Heerlijk bij vleesgerechten, maar ook héél
lekker om te degusteren!
Oude prijs: €95

Mira - Bodegas Sierra Salinas - Yecla, Spanje

Witte Wijnen
Chalille Blanc - Pays d’Oc 			

29

Monastrell & Garnacha Tintorera.
12 maanden in nieuwe Franse eik.Een sterke wijn met aroma’s
van rijp fruit. Mooie structuur en sterke afdronk.
Oude prijs: €40

Dessert Wijnen
Dulce Monastrell - Bodegas Castaño - Spanje

Santa - Bodegas Castaño - Yecla, Spanje

52

60% Monastrell, 10% Cabernet Sauvignon, 20% Garnacha
Tintorera, 10% Petit Verdot.
Intense dieprode wijn met een complex boeket van rijp fruit zoals
blauwe bessen en pruimen. Het zachte maar delicate pallet heeft
een zeer fijne fruitigheid wat uit in een lange en intense afdronk.
Oude prijs: €61

Chameleon Red - Zuid-Afrika

		

30

60% Monastrell, 10% Cabernet Sauvignon, 20% Garnacha
Tintorera, 10% Petit Verdot.
Intense dieprode wijn met een complex boeket van rijp fruit zoals
blauwe bessen en pruimen. Het zachte maar delicate pallet heeft
een zeer fijne fruitigheid wat uit in een lange en intense afdronk.
Oude prijs: €38

