Hil lang geleeje sloop hier midde in de naacht, in de bosse van de Witrijt, ’n hil grôôt wild vèèreke rond. Hij war wel meer as 250 kilo’s zwaor!
En da bist brocht ’n kwak schaoi an bij boere en bùrgers !! Die daor nie zu friit meej warre.
’t Verhaal gi dèttie metoeres, assie kaoi zin haj ’n hil pèrd opvrat zonder dèttie mèr inne kiir hoefde knaawe. De mense warre da al rap goed zat,
dè snapte, en meej mekaor, meej allemol wier op deze wilde “kuus” gejaoge. Mèr hoe dikkels ie ok geschote wier, hij ging nie kepot!
Op n’n aovend viel ie hier in ’t café uit ’t gat in de muur, bove ’t ope vuur, zu-mèr, kets-zat, van eiges op de grond.
Hoe dèttie op de schèlft gekomme war, da wit niemes!
Meejpersant, hebbe ze’m ‘saoves nog geslacht en d’r worst,zult, bulling en balkebreij van gemokt.
Zunne kop hebbe ze op ’n schòn groot schild opgezet! Hil de buurt war friit da ze van dè wilde zwìjn af warre!
Mèr ’t verhaal gi nog wei-jer,dèttie, ondanks dèttie opgezet war,toch nog metoeres (zo ins in de tien menute) ne keer bewoog!
Geleufde dees waor gebeurde verhaal nie? Dan kèkte mèr ’s aachter de bar, want daor heng-tie nog steeds!

Warme dranken

Koffie/thee
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Espresso
Verse muntthee
Warme choco
Warme choco met slagroom

2,00
2,20
2,30
2,30
2,20
3,00
2,30
2,80

Samengestelde koffie’s

Irish/Italian/French/Spanish/
Rudesheimer/Dom
6,00
Ijskoffie (koffie- 2 bollen ijs- slagroom)
4,75
Ijschocolade (chocomel-2 bollen ijs- slagroom) 4,75

Frisdranken

Coca cola/Light/Zero/Fanta orange/Cassis/Tonic/
Bitter lemon/Sprite/Rivella/
Chaudfontaine rood/ blauw
2,10
Ijsthee/ green
2,30
Fristi/chocomel
2,30
Minute maid appelsap/Tomatensap/Jus d’orange 2,30
Verse jus d’orange
3,00
Tonissteiner vruchtenkorf / citroen
2,50

Wijnen

Rode/Witte/Rose/Moezel wijn/Gluhwein
Chardonnay
Rode/witte Martini / Rode/witte port
Droge/medium sherry
Cava (klein flesje)

3,50
4,00
3,50
3,50
6,00

Sterke drank

Jonge jenever/Vieux/Jagermeister/
Bessen jenever/Schrobbeler
Campari/ Bacardi/ Gin/ Wodka
Amaretto/Tia maria/Grand marnier/Cointreau/
Baileys/ Passoa/Dom benedictine/ Frangelico/
Drambuie/Licor 43/Safari
Johnny walker red
Remi martin vsop
Calvados busnel

Zwijnenzijck (kruidenbitter uit eigen kelder)

Lekker voor bij de koffie

Vers appelgebak
Vers appelgebak met slagroom
Vers appelgebak met ijs en slagroom
Gebak van de dag(indien voorradig)
Nougatine-ijstaart

Bieren van ‘t vat

Hertog Jan medium
Hertog Jan Groot
Leffe dubbel /blonde
Hertog Jan weizener
Hertog Jan weizener groot
Hertog Jan tripel
Seizoensbieren: Hertog jan lentebock
herfstbock/grand prestige

Bieren op de fles
2,50
3,50

4,25
4,25
5,25
5,25

2,50

2,75
3,50
4,00
3,50
4,25

2,50
5,00
3,75
3,50
6,00
3,75
3,50

Jupiler rood/blauw/ groen
Radler / Radler alcoholvrij
Kriek lindemans
Liefmans
Rosebier
Oud bruin
Hertog jan Karakter
Duvel
Karmeliet
Kwak
Dubbel La trappe/Westmalle/Postel
Tripel La trappe/Westmalle/Postel
La trappe isid’or
La trappe witte trappist
La trappe quadrupel
Chimay rood
Chimay blauw
La chouffe
Franziskaner weissbier

2,25
3,00
3,25
3,25
3,25
3,00
3,50
3,75
4,00
4,00
3,75
4,00
4,00
4,00
4,00
3,75
4,00
4,00
4,75

Het Zotte Zwijn
(0,5 liter kruikje abdijbier dubbel 6,5%)

8,00

Borrelhapjes

Bitterballen 10 stuks
Bittergarnituur 10 stuks
Kipnuggets 10 stuks
Frikandelletjes 10 stuks
Portie kaas

5,00
6,00
6,00
5,00
5,50

Blijven slape

n?
Voor overnachti
ngen kunt u
ook bij ons tere
cht in één van on
ze
sfeervolle them
akamers
in de naast gele
gen
“Vrolijcke Bosm
uis” op witrijt 2
4.
Lunchgerechten (op zon- en feestdagen tot 17.00 uur)
Broodje ham of kaas
Broodje ham en kaas
Broodje frikandel of kroket
Broodje hamburger speciaal
Tosti
Tosti Hawai ( met ananas)
Croque Madam ( met gebakken ei)
Uitsmijter ham en kaas
Uitsmijter spek
Grote uitsmijter ham en kaas
Grote uitsmijter spek
2 kroketten of 2 frikandellen met friet, salade en mayo
Waldcornbol met kipfilet, champignons, uitjes, spekjes en cocktailsaus
Waldcornbol gezond
Waldcornbol met warme brie, prei, honing en walnoten
Waldcornbol met gerookte zalm en roomkaas

Soepen (met brood & boter)
Tomatensoep (met vlees)
Champignonsoep
Aspergesoep (seizoen)
Erwtensoep (seizoen)

3,00
3,50
4,00
5,50
5,00
6,00
6,00
6,25
7,25
8,75
9,75
7,50
8,75
8,75
8,75
9,75
4,75
4,75
5,50
5,50

Maaltijdsalade (met brood & boter)

Salade kip (gemengde sla/rauwkost/kip/champignons/ui/spekjes)
Salade geitenkaas (gemengde sla/rauwkost/geitenkaas/walnoten/spekjes)
Zeesalade (zongedroogde tomaat/scampi/gerookte zalm/garnalen)

Voorgerechten

Carpaccio met truffelmayonaise,pijnboompitten en parmezaan
Gebakken mosselen
Kipcocktail met ananas en cocktailsaus
Salade met brie,zongedroogde tomaat,walnoot en honing
Paté van wild zwijn en paté van wilde eend

Vegetarische gerechten
Vegetarische schnitsel

12,50
12,50
13,50
9,75
8,75
6,75
9,75
7,50
13,50

Grootmoeders keuken

Gehaktballen met brood
Bloedworst met appel en brood
Varkenslever met spekjes/ui en brood
Pan spek met brood
Pan spek met brood voor 2
2 Gehaktballen met stamppot naar keuze
Verse worst met stamppot naar keuze
Stoofpot (rund) met stamppot naar keuze
Spek met stamppot naar keuze

8,25
9,50
9,50
8,00
15,00
12,00
12,00
13,50
12,00

Vleesgerechten

Schnitsel
Schnitsel 500 gram
Spareribs
Ossehaaspuntjes
Saté van varkenshaas met pindasaus
Ribeye met kruidenboter (300 gram)
Entrecote met kruidenboter (250 gram)
Varkenshaas

Visgerechten

Grote garnalen in knoflookolie
Gepocheerde zalm met tuinkruidensaus
Lekkerbekjes ( gebakken vis)
Verse mosselen (indien voorradig)

13,25
19,75
15,50
17,50
13,50
19,50
19,50
16,50
17,50
16,50
14,50
19,00

(Hoofdgerechten worden geserveerd met friet/salade/mayonaise)

Sauzen

Pepersaus
Champignonsaus

Voor de kleintjes (tot en met 12 jaar)
Frikandel met friet en appelmoes
Kroket met friet en appelmoes
Kipnuggets met friet en appelmoes

Dessert

Coupe vanille
Coupe advocaat *
Coupe aarbei (seizoen)
Dame blanche
Coupe caramel
Coupe boerenjongens *
Coupe bitterkoekjes
Nougatine ijstaart
Ijshoorntje
Verrassingsbeker (beker mag mee naar huis)
Ijs koffie
Ijs chocolade
Vers appelgebak
Vers appelgebak met slagroom
Vers appelgebak met ijs en slagroom
(Niet onder 18 jaar *)
Één rekening per gezelschap.
Onze gerechten bevatten allergenen, heeft U een allergie meld dit aan ons.

(Gerechten met stamppot kunnen ook met friet en salade)

Iets te vieren? Wij bepreken graag met u de mogelijkheden!

Bruiloften en partijen - Boerenbuffet met stamppotten - Warm en koud buffet - Diners - (Brabantse) koffietafel - Ontbijt - Lunch - Brunch - Wildmenu

1,75
1,75
5,50
5,50
5,50
4,00
4,75
5,00
4,50
4,75
4,75
4,75
4,25
1,25
3,75
4,75
4,75
2,75
3,50
4,00

