Koude dranken:
(al onze frisdranken worden uit kleine flesjes geserveerd)

Coca Cola

€ 2,20

Coca Cola Light

€ 2,20

Coca Cola Zero

€ 2,20

Fanta Orange

€ 2,20

Fanta Cassis

€ 2,20

Finley Tonic

€ 2,20

Finley Tonic zero

€ 2,20

Finley Bitter Lemon

€ 2,20

Chaudfontaine Reine (blauw)

€ 2,20

Chaudfontaine Barisant (rood)

€ 2,20

Sprite

€ 2,20

Rivella

€ 2,20

Minutmade Appelsap

€ 2,20

Minutmade Jus d’oranje

€ 2,20

Minutmade Tomatensap

€ 2,20

Nutricia Chocomel

€ 2,20

Lipton Ice Tea

€ 2,20

Lipton Ice Tea Green

€ 2,20

Verse jus d’orange

€ 3,00

Warme dranken en gebak:
Koffie

€ 2,10

Thee diverse smaken

€ 2,10

Verse muntthee ( mits voorradig )

€ 2,50

Cappuccino

€ 2,30

Koffie verkeerd

€ 2,30

Espresso

€ 2,10

Latte Macchiato

€ 2,40

Honing

€ 0,50

Warme chocomel

€ 2,60

Slagroom

€ 0,50

Melk (koud of warm)

€ 2,10

Haghorstse mijd
(rozijnen deegtaart gevuld met kersen)

€ 3,15

Appelgebak

€ 3,15

Warme Brusselse wafel

€ 2,50

Warme wafel met aardbeien (mits voorradig)

€ 4,50

Nougatine ijsgebak (mits voorradig)

€ 3,50

Slagroom

€ 0,50

Haghorstse mijd met koffie of thee

€ 4,95

Appelgebak met koffie of thee

€ 4,95

Voor de lekkere trek:
Portie bitterballen 8 stuks

€ 5,95

Portie oude kaas sticks 8 stuks

€ 5,25

Portie luxe gemengde snacks 8 stuks

€ 6,25

Portie mini loempia’s 8 stuks

€ 4,70

Portie gefrituurde gamba’s 6 stuks

€ 5,75

Kaas plankje met diverse soorten kaas en noten

€ 7,75

Schaaltje gemengde pinda’s

€ 2,50

Portie kaas, worst en gemengde nootjes per persoon

€ 3,50

Samen delen: een vis en vlees verrassing op een plank
met gevulde pepers, olijven, aioli en brood
Vanaf 2 personen

€ 18,75

Portie brood met aioli

€ 4,25

Portie brood met kruidenboter

€ 4,25

Portie brood met alle twee

€ 4,75

Wijnen
Resonata merlot rode wijn Italië
Per glas € 3,00

Per fles € 13,75

Resonata Rosata droge rosé wijn Italië
Per glas € 3,00

Per fles € 13,75

La Minga sauvignon blanc droge witte wijn Chili
Per glas € 3,30

Per fles € 15,95

Christoffel zoete witte wijn Moezel Duitsland
Per glas € 3,00

Per fles € 19,25

La Borie Chardonnay wit droog Frankrijk
Per glas € 3,30

Per fles € 15,95

Rosé d’Anjou Rose zoet Frankrijk
Per glas € 3,30

Per fles € 15,95

La Migna Cabernet Sauvignon rood Chili
Per glas € 3,30

Per fles € 15,95

Hugo Villa vincentio Duitsland
Per glas € 3,30

Per fles € 15,95

Alcoholvrije wijnen
Schloss sommerau rood Duitsland 0,0%
Per glas € 2,95

Per fles € 14,50

Schloss sommerau wit Duitsland 0,0%
Per glas € 2,95

Per fles 14,50

Welkom!
Wij heten u van harte welkom bij ons in Den Horst.
Voor u ligt onze dranken kaart met daarop vele verschillende bieren.
Hiernaast hebben we ook een menu kaart, deze hebben wij beiden met zorg
voor u samengesteld.
Door het gebruik van verse producten laten we u genieten van
al dit lekkers. Door onze uitgebreide menu kaart zijn de lunch
gerechten tot 17.00 uur te bestellen, de overige gerechten
kunt u tot 21.00 uur te bestellen.
We willen u de Brabantse gastvrijheid laten ervaren en u
met warmte en aandacht van dienst zijn.
Informeer ook eens naar onze verschillende mogelijkheden in arrangementen,
catering aan huis of een knallend feest.

Wij wensen u een aangenaam en plezierig
verblijf!
Arie en Karien Slegtenhorst

High beer!

Wij zijn ons bewust dat we het u misschien moeilijk maken door onze grote
keuze uit meer dan 50 bieren. Daarom kunt u bij ons ook een high beer
reserveren. Bij deze high beer nuttigt u verschillende bieren in combinatie met
hapjes. Dit arrangement bestaat uit 6 verschillende biertjes met bijpassende
hapjes.
(let op, uitsluitend op reservering, vanaf 2 personen)

€ 18,95 per persoon

Pilsener
Noem het pils, noem het bier, we drinken het allemaal met veel plezier.
Alle pils is bier, niet alle bier is pils.
Wat pils onderscheidt van andere bier soorten is dat het bier is van lage gisting wat
betekent dat de gisting gebeurt bij lage temperatuur. Soorten bier van hoge gisting
worden vaak met andere soorten gist gebrouwen en op hogere temperatuur.
Tap
Grolsch kornuit pils 5,0% 20 cl. € 2,10
Fles kornuit pils 5,0% 30 cl.

25 cl.

€ 2,25

50cl.

€ 4,40

€ 2,60

Naast ons pils hebben we ook een aantal speciaal bieren van de tap. Deze zijn vaak ook
in verschillende maten te bestellen kijk hiervoor op de krijtborden of vraag ernaar bij een
van onze medewerk(st)er.
Bij twijfel serveren we voor uw een PROEVERIJ VAN 3 SOORTEN BIER waarbij u zelf een
keuze mag maken uit de bieren die we op dat
moment van de tap hebben.
45 cl.
€ 5,50

Bier to share
Een fes bier van 0,75 cl. om samen te delen. De soorten bier wisselen per seizoen.
Vraag aan onze medewerkers wat we op dit moment op voorraad hebben.
0,75 cl. € 7,50/ € 9,50 (afhankelijk van soort bier)

Tip: Een portie kaas, worst, gemengde nootjes € 3,50 per persoon

Trappisten bieren
Trappisten bier mag alleen zo genoemd worden wanneer het bier door kloosterlingen
binnen de muren van een abdij of klooster wordt gebrouwen. Er zijn maar 10 trappisten
brouwerijen over de gehele wereld, 6 in België, 2 in Nederland, 1 in Oostenrijk, 1 in de
Verenigde staten. Onze Trappisten bieren worden gebrouwd door La Trappe brouwerij
Koningshoeven te Berkel Enschot.

Abdij bieren
Abdij bieren zijn bieren die van oudsher in een abdij of klooster werden gebrouwen maar
waar nu geen kloosterlingen meer aan het brouwproces deelnemen of helemaal
verdwenen zijn. De abdij bieren die u bij ons kunt bestellen worden gebrouwen in de
volgende brouwerijen;
Leffe: Brouwerij Leffe Dinant België. Grimbergen: Brouwerij Grimbergen België.
Corsendonk: Brouwerij Corsendonk Turnhout België.

Brouwerij de Roos
Museumbrouwerij De Roos was een familie brouwerij van 1877 tot 1933 in het centrum van
Hilvarenbeek. In de jaren ’90 heeft een groep vrijwilligers de brouwerij nieuw tot leven
gebracht. Wij serveren de volgende bieren van brouwerij De Roos: De Rooie Fik en Bikse
Tripel.

Wit/Weizenbieren
Wit en weizen bier komt van oorsprong uit zuid Duitsland en Beieren. Weizener bier wordt
ook wel tarwe bier genoemd omdat er meer tarwe als grondstof gebruikt wordt dan bij
andere bieren. Bij wit bier wordt minder tarwe gebruikt waardoor het lichter van kleur is.
Het bier is niet gefilterd waardoor het niet helder is. Door toevoeging van koriander en
schillen van citrus vruchten tijdens het brouwproces krijgt het bier een frisse citrusachtige
smaak. Wit en weizener bieren zijn bieren van hoge gisting.

Wit/Weizenbieren
Grolsch Weizen 5,1% 30 cl.

€ 3,00

La Trappe wit 5,5% 33 cl.

€ 2,85

Texelse Schuumkoppe 6% 30 cl.

€ 3,00

Franziskaner weissbier 5% 50 cl.

€ 4,95

Hoegaarden Grand Cru 8,5% 33 cl.

€ 3,25

Alcoholvrije/arme bieren
Grolsch 0,0 % 30 cl.

€ 2,50

Grolsch Radler citroen 0,0% 30 cl.

€ 2,75

Grolsch Weizen 0,0% 30 cl.

€ 3,00

Franziskaner weissbier 0,5% 50 cl.

€ 4,95

Sportzot (Brugse) 0,4% 33 cl.

€ 3,25

Ipa’s en hopbittere bieren
Deze bieren hebben hun oorsprong in Engeland, doordat het bier
voor de export verscheept moest worden moest men een manier
vinden om het bier langer goed te houden. Dit werd gevonden door
meer hop toe te voegen en het alcohol percentage te verhogen zo
ontstonden de India pale ale’s.
Meantime Chocolate porter 6,5% 33 cl

€ 4,00

Meantime London IPA

€ 4,00

Amber en ale bier
Deze bieren hebben hun oorsprong in Groot Brittannië. Later werd het in België en
Nederland gebrouwen onder de naam amber. De smaak is voller dan pils door meer
toevoeging van mout en hop, soms word ook gekarmelliseerde mout toegevoegd (isid’or)
Rooie Fik 6,5% 33 cl.

€ 3,50

La Trappe Isid’or

€ 4,00

7,5% 33 ccl.

Blond bieren
Blonde bieren zijn bieren van hoge gisting. Deze bieren lijken van kleur en schuimkraag het
meest op pils maar zijn krachtiger van smaak. Vooral Belgische blond bieren hebben door
gebruik van bepaalde soorten gist een fruitige smaak.
Leffe Blond 6,6% 30 cl.

€ 3,25

Grimbergen Blond 6,7% 33 cl.

€ 3,25

La Trappe Blond 6,5% 33 cl.

€ 4,00

Brugse Zot 6% 33 cl.

€ 3,25

Kwaremont 6,6 % 33 cl.

€ 3,50

Cornet Oaked 8,5% 33 cl.

€ 4,00

Duvel 8,5% 33 cl.

€ 4,00

La Chouffe Blond 8% 33 cl.

€ 4,00

Dubbel/bruin bieren
Dubbel bier is bier dat een dubbel gisting proces heeft ondergaan. We zien deze
bierensoorten het meest bij abdij of trappisten bieren. In dubbel bier wordt veel mout
gebruikt, door toevoeging van gekaramelliseerde suikers krijgt het bier een middel tot
donker bruine kleur en een zoete smaak.
Gulpener Oud Bruin 3,5% 30 cl.

€ 2,50

Leffe Bruin 6,5% 30 cl.

€ 3,25

Mc Chouffe Bruin 8% 33cl.

€ 4,00

Grimbergen Dubbel 6,5% 33 cl.

€ 3,25

La Trappe Dubbel 7% 33 cl.

€ 3,25

Geuze bier
Mort Subite Geuze Lambic 4,5% 25 cl.

€ 3,50

Tequila bier
Desperados 5,9% 33 cl.

€ 3,75

Fruitbieren / Radler bieren
Het toevoegen van fruit aan bier heeft zijn oorsprong in België (Kriek). Door fruit toe te
voegen tijdens het brouwproces ontstaat er een natuurlijke gisting waardoor het bier een
frisse soms zure smaak krijgt. Door suikers toe te voegen krijgen fruitbieren een zoetere
smaak. Tegenwoordig worden allerlei soorten fruit tijdens het brouwproces toegevoegd.
Het toevoegen van fruitsappen na het brouwproces komt oorspronkelijk uit Duitsland, dit
zijn de Radler bieren.
Liefmans Fruittesse 4,2% 25 cl.
€ 3,00
Liefmans Yell’oh 3,8 % 25 cl.

€ 3,00

Liefmans Goudenband 8% 37,5 cl.

€ 4,50

Grolsch radler citroen 2% 30 cl.

€ 2,75

Grolsch Radler citroen 0% 30 cl.

€ 2,75

Bockbieren
Lente bockbier is van oudsher het laatste bier wat voor de zomer werd gebrouwen omdat
men zomers niet kon koelen. Door het hoge alcohol gehalte bleef het bier langer houdbaar.
De lentebock is licht van kleur. Herfst bockbier werd van oorsprong als eerste na de zomer
gebrouwen van de nieuwe mout oogst. Door toevoeging van karamel is dit bier rood/bruin
van kleur.( Afhankelijk van seizoen te bestellen.)
Grolsch lentebockbier 6,5% 30 cl.

€ 3,50

Grolsch bockbier 6,5% 30 cl.

€ 3,50

Tripel bieren
Tripel is van oorsprong een aanduiding voor de sterkte van het stamwortel gehalte (alcohol
percentage), van de bieren, vooral abdij en trappisten brouwerijen geven hun zware blonde
bieren de naam tripel. Tripel is mouterig en zoet van smaak. Tegenwoordig voegt men
verschillende kruiden tijdens het brouwproces toe om een typische smaak aan de tripels
geven.
Bikse Tripel 8% 33 cl.

€ 4,00

Karmeliet Tripel 8,4% 33 cl.

€ 4,00

La Trappe Tripel 8% 33 cl.

€ 4,00

Overige zware bieren
Corsendonk Rouge 8% 33cl.

€ 4,00

Cornet Oaked 8,5% 33 cl.

€ 4,00

La Trappe Quadrupel 10% 33 cl.

€ 4,25

Grolsch Kanon 11,5% 30cl.

€ 4,50

Cava
Cava Segura Viudas Reserva Spanje 12 % fles 20 cl. € 6,95
Cava Vallformosa 11,5% fles 75 cl.

€ 24,95

Prosecco
Prosecco pronol italië 11% fles 20 cl.

€ 6,95

Cocktails
Gin tonic
Beefeater gin - Finley tonic

€ 6,20

Gordon gin - Finley tonic

€ 5,70

Blue lagoon
Bleu curacao - wodka - sprite citroen

€ 6,50

Green fever
Pisang Ambon- peach tree - sprite

€ 6,30

Green Oranje
Pisang Ambon - jus d’oranje

€ 4,80

Koffie specials
Irish koffie

€ 5,75

Franse koffie

€ 5,75

Tilburgse koffie (met Schrobbelèr)

€ 5,00

Hasselt koffie

€ 5,75

Spaanse koffie

€ 5,75

Likeur
Tia Maria

€ 4,50

Disaronno

€ 4,50

Cointreau

€ 4,50

Grand Marnier

€ 5,50

Drambuie

€ 4,80

Baileys

€ 3,50

D.o.m. Benedictine

€ 4,80

Cuarenta y tres (43) original

€ 3,75

Cuarenta y tres (43) baristo

€ 3,75

Cuarenta y tres (43) orochata

€ 3,75

Whiskey
Glen Tailer Scotch

€ 3,50

Jamson Irisch

€ 4,50

The Famous Scotch

€ 4,00

Rum
Old captain Caribbean extra dry

€ 3,20

Oakheart Bacardi spiced rum

€ 4,20

Gin
Beefeater

€ 4,00

Gordon’s

€ 3,50

