
‘t Paardenhof



Aperitieven
Gancia *  
Martini Bianco / Rosso / Fiero * 
Porto wit  
Porto rood  
Sherry dry  
Kirr
Pineau des Charentes 
Campari *  
Ricard *
Pernod *  
Passoa *   
Safari *
Pisang Ambon * 
Sangria rood / wit (seizoen) 
Mojito (seizoen) 
Aperitief van het huis (Passievrucht, 
vodka, tonic) 
Cocktail van het huis (zoet en fruitig) 
*+ Frisdrank 

Flesje Cava 25cl 

Glas wijn, wit, rood of rosé 
Karaf wijn wit, rood of rosé 1/4l. 
Karaf wijn wit, rood of rosé 1/2l. 

Vraag naar onze wijnkaart!!



Hoegaarden 
Hoegaarden Rosé 
Liefmans 
Liefmans on the rocks 
Vedette 
Gildebier 
Duvel 
Karmeliet 
Flierefluiter 
La Chouffe 
Westmalle trappist 
Westmalle tripel 
Chimay blauw 
Cornet 
Rochefort 10° 

Jupiler
Leffe blond 25cl 
Leffe blond 33cl 
Leffe bruin  25cl 
Leffe bruin  33cl 

Van ‘t vatOp fles

Bieren



Frisdranken
Gerolsteiner Sprudel 0,25cl 
Gerolsteiner Naturel 0,25cl 
Gerolsteiner Citroen 0,25cl 
Gerolsteiner Orange 0,25cl 
Gerolsteiner Bruis/Naturel 0,75cl 
Coca cola  
Coca cola Light 
Coca cola Zero 
Fanta Orange 
Fanta Lemon 
Finley pompelmoes - bloedappelsien 
Finley citroen - vlierbloesem 
Sprite 
Nordic Mist tonic 
Nordic Mist agrum 
Gini
Canada Dry 
Appletiser  

Ice-tea
Ice-tea Green 
Ice-tea Peach 

Red Bull  

Minute Maid appelsien 
Minute Maid appel 
Minute Maid pompelmoes 
Minute Maid multi vruchten 
Vers sinaasappelsap 

Pomton (tonic-pompelmoes) 

Chocomelk  



Espresso  
Espresso decafeïne 
Latte Macchiato 
Latte Macchiato caramel 
Latte Macchiato noisette 
Latte Macchiato speculoos 
Latte Macchiato amaretto 
Latte Macchiato whiskey 
Cappuccino met room 
Cappuccino met gestoomde melk 
Hasseltse koffie 
Irish coffee  
Rudesheim koffie 
Italiaanse koffie 
French coffee 
Baileys coffee 
Kippenkoffie (met room en advocaat) 
Perletta (ijs met ijspralines) 
Warme chocolademelk 
Warme chocolademelk met slagroom 
Warme wijn 

Thee natuur 
Thee citroen 
Thee melk  
Thee linde  
Thee munt  
Thee kamille 
Thee rozenbottel 
Thee Earl Grey 
Groene thee 
Verse gemberthee 
Verse muntthee 

Warme dranken
Koffie Thee



Grappa
Famous Whisky 
Cognac Courvoisier 
Calvados  
Poire Williams 
Whisky J&B 
Whisky Glenfiddich 
Vodka Smirnoff 
Bacardi
Jagermeister 
Baileys
Amaretto  
Grand Marnier 
Cointreau  
Sambuca  
Limoncello  
Diplomatico (Rum) 

Spring gin 
Spring gin ladies edition 
Bombay Sapphire East 
Gordon 
Beefeater 
Hendricks 
Botanic Premium 
Salicornia 
Pink 47 
Monkey 47 
Tangueray Rangpur 
Buss n° 509 Raspberry 
Buss n° 509 Elderflower 
Copperhead 
Copperhead Black 
Gin Mare 

Alle gin’s zijn te verkrijgen met
-Fever Tree tonic
-Fever Tree mediterranean
-Fever Tree elderflower
-Fertimans Rose lemonade

Sterke dranken Gin

Sterke dranken

Jonge witte 
Oude witte  
Bessenjenever 
Citroenjenever 
Appeljenever 

Jenevers



Koud
Portie gemengde olijven 
Portie kaas  
Portie salami 
Portie koud gemengd 
Spaans tapasbordje (gemarineerde olijven,
chorizo, tapenades, manchego, Spaanse 
ham, ansjovis, bruchetta met tomaat 
basilicum) (min. 2 pers) 

Warm
Calamares 10 st. 
Mini-loempia’s 10st. 
Kippenboutjes 10st. 
Bitterballen 10st. 
Bord warm gemengd 12st. 
Portie spare-ribs 

Croque uit ‘t vuistje 
Croque monsieur 
Croque madame 
Croque hawai 
Croque videe 
Croque bolognaise 
Croque champignons en spek 

(kip, wokgroenten, currysaus en ananas) 
Wok scampi 
(scampi,wokgroenten en woksaus) 
Wok Surf & Turf 
(scampi’s, kip, wokgroenten en woksaus) 
Wok rund 
(rundsreepjes, wokgroenten, woksaus) 

CroquesBorrelhapjes

Uitsmijter (sla, kaas, hesp en spiegelei) 

Wok (deze zijn steeds met linguini)

Veggie wok  
 (verse seizoensgroentjes, huisgemaakte woksaus) 

Oosterse wok 

Snacks



Standaard

- Kaas, hesp en salami
- choco en konfituur
- spiegelei of roerei,
- spek
- croissant en pistolets
- bruin brood
- mini-koffiekoek
- vers fruitsap
- koffie of thee

Luxe

- idem standaard
- + glas cava
- + gerookte zalm

Ontbijt

Gelieve tijdig te reserveren!!



Salade hesp (hesp, ei, groentjes, 
bieslookdressing) 

Salade Niçoise (vers gegrilde tonijn, 
boontjes, olijven, ansjovis, eitje, 
mosterdvinaigrettesaus) 

Salade Folle (kip, spek, champignons, 
lichte currydressing) 

Ceasar salade (gegrilde kip, parmezaan, 
croutons, ansjovis, romeinse sla en 
dressing)  

Tomaat garnaal (2 stuks) (seizoen) 
(sla, ei, verse marktgroenten, garnalen) 

Salade geitenkaas (sla, geitenkaas, 
honing, spekjes, frambozenvinaigrette, 
julienne van appel en pijnboompitten) 

Griekse sla (sla, olijven, tomaat, parika, 
rode ui, gefrituurde calamares en verse 
tartare saus) 

Salade scampi’s (spek, appel en pijnboom-
pitten, honing-mosterddressing) 

Gepaneerde tongreepjes met slaatje en 
verse tartaar 

Salades
Bitterballen (6 stuks) 
Curryworst (2 stuks) 
Koninginnehapje 
Fishsticks  
Chickennuggets (6 stuks) 
Spaghetti Bolognaise 
1/2 kipfilet met appelmoes 
1/2 steak   
Mini hamburger (3 stuks) 
Spare-rib  
Steppegras steak 1/2 
Steppegras kipfilet 1/2 
Steppegras videe 
Steppegras spare-ribs 

Bij de slaatjes en kindergerechten zijn 
fritten, kroketten, puree, gepofte 
aardappels, rijst, pasta of brood inbegrepen

KINDERgerechten tot 12 jaarSalades



Pasta’s

Spaghetti Bolognaise 
Lasagne Bolognaise 
Lasagne vegetarisch 

zongedroogde tomaat en appelkappers) 
Serranoham met meloen 

Lasagne Paardenhof (verse beenham, spinazie, 
bechamelsaus, Bolognaisesaus) 
Tagliatelle van de chef (scampi, spinazie, verse 
tuinkruiden, kersttomaatjes, pasta) 
Tagliatelle met gerookte zalm (licht 
getomateerde tomatensaus, kruidenkaas, 
groentjes)   
Tagliatelle met kip (champignons, 
paprika, curry, ketchup en room) 

Koude voorgerechten
Rundscarpaccio (met parmezaan, 
rucola en basilicumolie) 
Toast van gerookte zalm met zijn 
garnituren (peterselie, ajuin en citroen)  
Tomaat garnaal 1 stuk 
Vitello Tonato (traag gegaarde kalfsfilet, 
saus op basis van tonijn en ansjovis, rucola,

Dagsoep  
Tomatenroomsoep en balletjes 
Kreeftensoep met grijze garnalen 

Soepen

Kaaskroketten 
Garnaalkroketten 
Duo van kaas- en garnaalkroketten 
Scampi lookboter (6 stuks) 
Scampi looksaus (6 stuks) 
Scampi currysaus (6 stuks) 
Scampi à l’armoricaine 
(kreeftensaus) (6 stuks) 
Scampi diabolique (6 stuks)
(licht pikant, paprika, curry en wodka) 

Warme voorgerechten

Voorgerechten



Vleesgerechten
Loempia met currysaus 
Stoverij van rund met witloofsla 
Koninginnehapje 
Kipfilet met tomatensalsa 
Hamburger “Simmenthale” (250gr.) 
(broodje, sla, tomaat, augurk, rode ui, 
bacon, smeltkaas, huisgemaakte salsa) 
Paardenfilet (250gr.) met slaatje 
Tournedos (270gr.) met slaatje 
Filet pur (250gr.)  
Traag gegaard varkenshaasje met groene 
boontjes en sausje van graanmosterd 
Cote à l’Os (2 pers./ 1,2kg) 

aardappelgerechten, pasta of rijst inbegrepen.

Warme sausen: 
champignonsaus, pepersaus, currysaus, 
looksaus, provençaalse saus, zuiderse 
pikante saus. 
Verse béarnaise, gebakken champignons, 
natuursaus  

Gambas à la plancha (licht pikant) 
(4 stuks 8/12) 
Gegrilde Yellowfin tonijn op een bedje 
van gewokte groenten en tomaat-
basilicumsaus 
Scampi lookboter (9stuks) 
Scampi looksaus  (9stuks) 
Scampi diablo (pittig sausje) (9stuks) 
Scampi currysaus (9stuks) 
Scampi kreeftensaus (9stuks) 
Scampi Paardenhof (spek, champignons 
en pittige tomatensaus) (9stuks) 

Gegratineerd vispannetje met 
kreeftensaus en puree 
Gegrilde zalmfilet met choronsaus of 
béarnaise  
Gebakken zeetong met slaatje en 
verse tartaar 
Kabeljauw met jonge spinazie 
en tuinkruidensausje 
Mosselen (seizoen) 

Keuze: fritten, kroketten, gebakken 
aardappelen, gepofte aardappel, pasta, 
rijst, puree, gratin aardappelen en brood

Hoofdgerechten
Visgerechten



Grill

Paardenfilet met slaatje 
Tournedos met slaatje 
Filet Pur met slaatje 
Brochette van scampi’s (10 stuks) 
Kippenbrochette 
Mix vleesgrill (400gr) 
(kip, varkenshaas, worst, rund en rib)
(gemengde sla en koude sausjes) 
Cote à l’os (2pers./1,2kg) 

Specialiteit
Spare ribs ( à volenté) 

Verse fritten, kroketten, puree, 
gepofte aardappel, rijst, pasta, gratin 
aardappelen of brood inbegrepen 

Supplementen: gemengde sla, 
witloofsla of tomatensla 

Supplementen: warme groenten 

Warme sauzen

Koude sauzen

Pepersaus  
Champignonsaus 
Provençaalse saus 
Currysaus  
Stroganoffsaus 
Verse huisgemaakte béarnaise 
Gebakken champignons 
Pittige tomatensaus 
Natuursaus  
Lookroom  

Mayonaise  
Huisgemaakte tartaar 
Cocktailsaus 
Currysaus  
Looksaus  
Chilisaus  
Kruidenboter 
Ribsaus
Hawaïsaus  

Specialiteit



Steppegras
“Licentiehouder van het originele steppegras gerecht”
Steppegras steak 
Steppegras filet pur 
Steppegras kipfilet 
Steppegras varkenshaasje 
Steppegras stoofvlees 
Steppegras videe 
Steppegras spare-ribs 

Sauzen
Steppegrassaus
Champignonroomsaus
Pepersaus
Béarnaisesaus
Provençaalse saus



IJscoupes

Coupe vanille 
Dame blanche 
Coupe Bréselienne 
Coupe advocaat 
Coupe vers fruit 
Coupe aardbeien (seizoen) 
Coupe banaan 
Coupe warme krieken 
Coupe Rhum rozijnen 
IJskoffie  

Supplement slagroom 

Vanille
Chocoladesaus 
Aardbeiensaus 
Vers fruit  

Supplement slagroom 

Kindercoupes

Milkshakes

Milkshake vanille 
Milkshake chocolade 
Milkshake aardbeien (seizoen) 
Milkshake banaan 

IJscoupes



Pannenkoeken (tot 18uur)

Pannenkoek met suiker 
Pannenkoek met siroop 
Pannenkoek met ijs en warme chocolade 
Pannenkoek met ijs en warme krieken  
Normandische pannenkoek met 
gekarameliseerde appeltjes en ijs 
Supplement room 

Wafel met suiker 
Wafel met room 
Wafel met vers fruit 
Wafel met aardbeien (seizoen) 
Supplement room 

Wafels (tot 18uur)

Dessert

Chocomousse 
Verse fruitsla 
Warme appeltaart 
Negresco (ijs, advocaat, chocomousse) 
Moelleux van chocolade met witte 
chocoladesaus 
Dessert pallet 
Créme brûlée 
Huisgemaakte tiramisu 

Desserts



Tot ziens!
Wij danken U voor Uw bezoek!




