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Bg

BORREL
Elke dag van 12.00 tot 24.00 uur
Brood met aioli
4.50
Brood met basilicumpesto
4.75
Gemarineerde olijven
3.50
Krokante uienringen in bierbeslag met chilisaus
4.50
Plank met Italiaanse en spaanse worst en ham
8.75
Kaasplank met notenbrood en sjalottencompote
9.50
Tapasplank Boterhal: proeverij van verschillende tapas
18.00
Tapasplank Boterhal deluxe: proeverij van verschillende tapas
22.50
4 bruschetta met carpaccio, balsamicostroop, spekjes en bosui
7.00

Elke dag van 12.00 tot 24.00 uur

4 tempura gamba’s met misomayonaise
7.50
6 crunchy chicken met chilisaus
6.50
6 Van Dobben bitterballen met mosterd
5.00
6 mini kaassouffles met chilisaus
5.00
bittergarnituur 12 stuks
8.00

LUNCH
Broodjes

lunch 12.00-16.00uur

geserveerd op: rustiek wit of bruin volkoren brood

pittige kip met rode ui en pijnboompitten
carpaccio met truffelmayonaise, parmezaanse kaas en rucola
tonijnsalade met kappertjes en radijs
stolwijkse boerenkaas met mosterd en tomaat
lauwwarme geitenkaas met walnoten, rode ui en honing
2 rundvleeskroketten met brood en mosterd
uitsmijter met kaas en/of ham
boterhal specials
Twaalf uurtje: mini caesar salade met kip, tomatensoepje en een
rundvleeskroket met brood en mosterd
wrap met verse en gerookte zalm, komkommer en pesto
pizza boterhal: pittige salami, kaas, tomaat en rucola
pizza vegetarisch: tomaat, kaas, paddenstoelen en rucola
clubsandwich met bacon, kip, tomaat, sla en mayonaise
Tapasplank boterhal: proeverij van verschillende tapas
tapasplank deluxe: proeverij van verschillende tapas
2 mini hamburgers met ketchup, augurk, sla en mosterd
huisgemaakte friet met mayonaise
Tosti’s
tosti ham-kaas met ketchup
pittige tosti met salami, kaas en ketchup

7.25
9.00
8.00
6.50
8.00
7.25
7.25

10.75
8.50
8.50
8.00
8.50
18.00
22.50
8.00
3.50

4.00
4.25

Salades
met brood geserveerd

caesar salade met kip, parmezaanse kaas, croutons en gekookt ei
lauwwarme geitenkaas met gegrilde groenten en spinazie
serranoham met blauwe kaas, pijnboompitten en balsamico

9.50
10.50
10.75

soep

met brood geserveerd

tomatensoep met kruidenroom
uiensoep met kaascrouton

5.25
6.50

desserts
chocolade cheesecake met seizoensfruit
kaas met notenbrood en sjalottencompote
appeltaart
appeltaart met slagroom

7.50
9.50
3.50
4.00

DINER
Diner 17.00 – 22.00 uur

Brood met aioli
4.50
Brood met basilicumpesto
4.75
Plank met Italiaanse en spaanse worst en ham
8.75
Kaasplank met notenbrood en sjalottencompote
9.50
Krokante uienringen in bierbeslag met chilisaus
4.50
tapasplank boterhal: proeverij van verschillende tapas
18.00
tapasplank boterhal deluxe: proeverij van verschillende tapas
22.50
4 bruschetta met carpaccio, balsamicostroop, spekjes en bosui
7.00
caesar salade met gekookt ei, croutons en parmezaanse kaas
5.75
salade caprese: buffelmozzarella, tomaat, olijfolie en basilicum
7.50
sashimi van zalm met zeewier, radijs en limoenhollandaise
8.50
4 cornetto met gerookte makreel, komkommer, wasabi en sesam
7.00
4 tempura gamba’s met misomayonaise
7.50

gegrilde courgette en oosterse paksoi
5.50
huisgemaakte friet en mayonaise
3.50
truffelrisotto met paddenstoelen, rucola en parmezaanse kaas
8.50
2 gegratineerde coquilles met spinazie, paksoi en chili
9.50
4 mini pitabroodjes met shoarma, sla en knoflooksaus
7.00
pizza boterhal met pittige salami, kaas, tomaat en rucola
8.50
pizza boterhal vegetarisch met tomaat, kaas, paddenstoelen en rucola
8.00
kip teriyaki met citroen, cashewnoten en bosui
7.00
lauwwarm buikspek met krab, mango en rode curry
8.75
4 pannenkoekjes met lauwwarme chinese eend en hoisin
9.25
2 mini hamburgers met ketchup, augurk, sla en mosterd
8.00
gegrilde steak met béarnaisesaus
9.00
het kan voorkomen dat één van onze producten niet voorradig is in verband met de dagverse aanvoer van onze leveranciers.
Hiervoor vragen wij uw begrip.

DESSERT
kaasplank met notenbrood en sjalottencompote
9.50
chocolade cheesecake met seizoensfruit
7.50
Crème brûlée met citroengras
5.50
sundae boterhal: vanille ijs, notencrunch en karamelsaus
6.50

STERKE DRANKEN
Whiskeys
Johnny Walker Red
Johnny Walker Black
Ballantines
Jameson
Famous Grouse
Jim Beam
Jack Daniels
Famous Grouse 12 yr
Talisker
Chivas Regal
Caol Ila
Knockando
The Singleton
The Yamazaki
Speyside Cardhu
Dalwhinnie
The Lagavulin

4.00
6.00
4.00
4.50
4.00
4.30
5.00
5.50
7.00
5.00
7.50
7.00
6.50
8.50
7.00
7.50
8.50

Cognac
Martel VS
A de Fussigny
Courvoisier VS
Remy Martin VSOP
A de Fussigny XO
Grappa Bottega White

5.20
5.20
5.40
6.50
8.50
4.20

Calvados Pere Magloire
Armagnac Janneau

4.30
5.00

Port
Taylor ruby
taylor white
Taylor LBV
Taylor Tawny 10 jaar

3.30
3.30
4.80
5.60

Likeuren
Liquor 43
Southern Comfort
Frangelico
Amaretto di Saronno
Sambuca
Kahlua
Baileys
Tia Maria
Cointreau
Dom Benedictine
Grand Marnier
Drambuie
Limoncello

3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80

Aperitief
aperol spritz

4.50

frisdranken
fris
pepsi cola
pepsi cola light
7 up
sisi
lipton ice tea
lipton ice tea green
cassis royal club
tonic royal club
bitter lemon royal club
rivella
red bull
ginger ale
ranja
fristi
chocomel

2.30
2.30
2.30
2.30
2.60
2.60
2.30
2.30
2.30
2.60
3.80
2.60
1.80
2.70
2.70

mineraalwater
sourcy rood
sourcy blauw
sourcy rood 0.75L
sourcy blauw 0.75L

2.30
2.30
4.20
4.20

sappen
verse jus d’orange
jus d’orange royal club
appelsap
tomatensap

3.10
2.50
2.50
2.50

WARME DRANKEN
Koffie en thee

Speciale koffie’s

Thee
Verse munt thee
Koffie
Decafe
Cappuccino
Latte Macchiato
Espresso
Dubbele espresso
Koffie verkeerd

2.20
2.50
2.20
2.30
2.40
2.50
2.20
3.60
2.50

warme chocolade melk
met slagroom

2.50
2.90

Irish coffee
Baileys coffee
French coffee
Spanish coffee
Italian coffee
Mexican coffee
Cafe 43

6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50

Appeltaart
Appeltaart
Appeltaart met slagroom

3.50
4.00

BIEREN
Bierproefplateau van 5 van onze bijzondere ketelbieren..............6.50
Bierproefplateau
ketelbieren..............5.30
Pilseners van hetvan
vat5 van onze bijzondere
Nederlandse
bieren op fles
Jupiler 5.2%
2.40
beugel grolsch 5%
Pilsen
van het vat
Nederlandse bieren 3.70
op fles
Brand 5%
2.60
Brand up, urtype pilsener 5.5% 3.30
Jupiler 5.2%
Grolsch ice cold 5%
Brand 5%
Pilsner Urquell 4.4%
Grolsch ice cold 5%
Pilsner Urquell 4.4%

Bieren van het vat
palm 6%
Bieren
van het vat
La chouffe 8%

2.30
2.60
2.50
3.00
2.50
2.90

3.30
3.90
palm 6%
2.80
Leffe blond 6.5%
3.70
La chouffe 8%
3.40
Tripel Karmeliet 8.4%
3.90
Leffe blond 6.5%
3.10
vedett white 4.7%
3.40
Tripel Karmeliet 8.4%
3.30
paulaner hefe weisse 33cl 5.3% 3.60
chimay rouge 7%
3.30
paulaner hefe weisse 50cl 5.3% 5.20
Hoegaarden wit 4.9%
2.70
Liefmans fruitesse 4.2%
3.60
Erdinger weissbier 30cl 5.3% 2.90
murphy’s irish stout 25cl 4% 2.90
erdinger weissbier 50cl 5.3% 4.20
murphy’s irish stout 50cl 4% 5.40
Liefmans fruitesse 4.2%
3.00
jopen lentebier 7%
3.70

overige landen
Corona 4.6%
Pils
op fles
Desperados
5.9%

Emelisse - DIPA 7.9%
5.40
Emelisse DIPA 7.9%
5.50
‘t IJ- zatte 8%
4.20
Grolsch beugel 5%
3.70
de Prael - johnny 5.7%
4.60
Gulpener korenwolf 5%
3.30
Brand up 5.5%
2.60
HJ grand prestige 10%
3.50
Jopen - hoppenbier 6.8%
3.40
‘t IJ zatte 8%
4.40
Texels tripel 8.5%
3.90
Jopen jacobus rye p.a. 5.3%
4.90
Grolsch beugel 5%
3.40
Klavervier Klaver vier blond hoppenbier 6.2%
5.50
blond hoppenbier 6.2%
5.20
La Trappe blond 6.5%
4.30
Schelde - lamme goedzak 7% 3.60
La Trappe dubbel 7%
4.20
La Trappe isid’or 7.5%
4.80
La Trappe quadrupel 10%
Amerikaanse bieren 5.00
op fles
La Trappe tripel 8%
4.80
Flying dog - doggie style 4.7% 4.60
La Trappe witte trappist 5.5% 3.40
Flying dog - raging bitch 8.3% 5.20
Mongozo Glutenvrij 5%
4.00
Anderson Vally - boont 5.6% 4.50
de Prael - johnny kölsch 5.7% 5.00
Left hand - milk stout 5.2%
5.10
Texels tripel 8.5%
5.00
Anchor- old foghorn 9.4%
5.90
Brouwerij de kievit zundert 8%
4.90

5.20
4.90
Bitburger
alkoholfrei
2.10
engelszell
gregorius 0.0%
9.7%
8.10
Britse bieren op fles
Mongozo Glutenvrij 5%
3.50
BrewDog - punk IPA 6%
4.70
Corona 4.6%
4.50
Amerikaanse
bieren
op
fles
BrewDog
trashy
blonde
4.1%
4.30
IkiBritse
4.5% bieren op fles 4.40
Anchorold
foghorn
9.4%
5.90
Brewdog
dead
pony
club
3.8%
4.70
BrewDog - punk
5.20
Desperados
5.9% IPA 6%
4.10
Anderson
Vally
boont
5.6% 4.904.20
Kilkenny
5%
Brewdog - dead pony club 3.8% 5.20
Flying dog - doggie style 4.7% 4.90
gordon scotch ale
8% cl
5.20
Tafelbieren
0,75
Flying dog - raging bitch 8.3% 5.50
Omer 8%
11.70
De Amerikaanse, Britse en Nederlandse speciaabieren op fles zijn niet altijd leverbaar. Graag
even informeren bij de bediening.
LeffeBritse
dubbel
6.5% speciaabieren op10.90
De Amerikaanse,
en Nederlandse
fles zijn niet altijd leverbaar.
Graag even informeren bij de bediening.
alcoholvrij/arm
bier
Straffe Hendrik
9 tripel 9% 11.30
We hebben vijf bijzondere bieren van het vat die maandelijks
doorwisselen. Kijk op de kopere
ketels
of vraag de bediening
welke bieren
dat deze maand
WeLa
hebben
vijf bijzondere
bieren van
het vat die maandelijks
Bitburger
alkoholfrei
0.0%
2.70zijn.
Trappe
quadrupel
11%
11.70 doorwisselen.
Kijk op de kopere ketels of vraag de bediening welke bieren dat deze maand zijn.
Weihenstephaner 0.0%
3.60

Belgische bieren op fles
Achel blond 8%
5.00
Achel bruin 8%
5.00
affligem dubbel 6.8%
3.50
Barbãr 8%
4.30
Boon geuze oude 6.5%
3.80
Boon kriek 4%
4.10
Brigand 9%
4.10
Brugse zot blond 6%
4.20
Chimay dubbel rood 7%
3.90
Chimay speciale blauw 9%
4.80
chimay tripel wit 8%
4.50
cuvee de chateau 11%
5.40
Delerium tremens 8.5%
5.00
Duvel 8.5%
4.40
duvel tripel hop 9.5%
5.00
Gouden carolus classic 8.5% 4.40
Gouden carolus hopsinjoor 8% 4.40
gulden draak quadrupel 11% 4.00
Hapkin 8.5%
3.60
Hoegaarden witbier 4.9%
3.20
Hopus 8.5%
4.40
Judas 8.5%
4.00
kasteelbier tripel 11%
5.20
Koninck 5%
3.60
la chouffe 8%
4.40
La chouffe houblon 9%
4.70

lamme goedzak 7%
Leffe dubbel 6.6%
Maredsous dubbel 8%
Omer 8%
Orval 6.2%
Palm royale 7.5%
Pauwel kwak 8%
Petrus oud bruin 5.5%
Rochefort 6 7.5%
Rochefort 8 9.2%
Rochefort 10 11.3%
Rodenbach grand cru 6%
seefbier 6.5%
st.Bernardus abt 12 10%
Steenbrugge tripel 8.5%
St. feuillien blonde 7.5%
Straffe h quadrupel 11%
Straffe hendrik tripel 9%
Val dieu brune 8%
Vedett extra blond 5.2%
westmalle dubbel 7%
Westmalle tripel 9.5%

4.20
3.40
4.40
4.50
4.50
4.40
4.30
3.30
4.20
5.10
5.50
4.80
4.40
5.10
4.70
5.20
5.30
5.00
5.20
3.50
4.00
4.70

open WIJNEN
OPeN WITTE WijnEN
Fris & Fruitig
maravilla, chardonnay

maule valley, chili

glas

karaf

fles

3.50

12.00

17.50

4.80

16.25

24.00

5.75

19.50

28.75

Tonen van jong fruit, limoen en de Granny Smith appel. frisse afdronk

Misty Cove, Sauvignon Blanc

marlborough, Nieuw Zeeland

tonen van passievrucht en sinaasappel. fruitige afdronk

tenuta sant antonio, soave

veneto, italië

tonen van groen fruit zoals peer en meloen. frisse afdronk

wisselwijn		
vraag uw bediening welke wisselwijn we deze maand voor u schenken

				
Vol & Fruitig				
les sensibles, viognier
languedoc, frankrijk
4.50
15.50 22.50
tonen van abrikoos, geconfijte perzik en honing. een volle afdronk

gustave lorentz-bergheim, pinot blanc

elzas, frankrijk

5.00

17.00

25.00

tonen van wit fruit, vanille en peer. licht sprankelende, frisse afdronk

Vol & Krachtig				
laroche, chardonnay ‘oaked’
Languedoc, Frankrijk
5.30
18.25 27.00
tonen van rijp fruit, vanille en honing. volle, ronde afdronk

OPeN rosé WijnEN
Fris & Fruitig
la vila, cinsault & merlot

3.50
tonen van rood fruit, framboos en rode kersen. frisse afdronk 		
languedoc, frankrijk

12.00

17.50

OPEN RODE WijnEN

glas
karaf
fles
LICHT & Fruitig				
red rock red, shiraz/petit verdot
zuid-australië
3.50
12.00 17.50
tonen van bosfruit, bramen, pruimen en een pepertje. fruitige afdronk

la vila, merlot/grenache

languedoc, frankrijk

4.25

14.50

21.25

-

-

tonen van rood fruit, aardbei en bessen. vol, fruitige afdronk

wisselwijn, vraag de bediening		

-

zacht & Fruitig
fuedi del duca, montepulciano

abruzzo, italië

5.30

18.25

27.00

rioja, spanje

5.30

18.25

27.00

5.50

18.50

27.50

3.30
11.50
tonen van rijp fruit, bramen en pruimen. een volle, ronde afdronk 			
fre, chardonnay
californië, amerika
3.30
11.50

17.00

tonen van rood fruit met een licht zuurtje. fruitige afdronk

barón de Ley, tempranillo

semi crianza bramen, tabak, en kruidig. licht taninierijke, droge afdronk

VOL & Fruitig
simonsig, cabernet sauvignon/syrah stellenbosch, Zuid-Afrika
tonen van kersen, chocolade en bramen. een volle, ronde afdronk

alcoholvrije wijnen
fre, merlot

californië, amerika

17.00

tonen van tropisch fruit, ananas en limoen. volle afdronk

Open Mousserend
Prosecco Vino dei Poeti

5.75
tonen van jong fruit, limoen en frisse zuren. frisse afdronk 			
edmond roussin brut
Champagne, frankrijk
8.75
tonen van groene appel. fris en fruitige afdronk

Veneto, Italië

30.00
45.00

wijnen per fles
WITTE WIJNEN

Fris & Fruitig 		
the stump jump

victoria, australië

27.00

assemblage van 5 druiven. tonen van abrikoos, mango en sinaasappel. frisse afdronk

el jardin, albarino

rias baixas, spanje

28.00

loire, frankrijk

31.00

kamptal, oostenrijk

34.00

tonen van wit fruit en citrus. frisse afdronk

sancerre dominique crochet, sauvignon blanc
tonen van limoen, lychee, buxus. lange frisse/droge afdronk

kurt angerer, grüner veltliner
tonen van limoen en gele grapefruit. fris/droge afdronk

Vol & Fruitig 		
chateau des eyssards, sauvignon blanc & semillion bergerac, frankrijk

25.00

tonen van pink lady appel en lychee. fruitige afdronk

simonsig, chenin blanc

stellenbosch, zuid-afrika

25.00

elzas, Frankrijk

32.00

bourgogne, Frankrijk

34.00

tonen van ananas en honing. volle, fruitige afdronk

a. scherer, pinot gris
tonen van lychee en, ananas en de pink lady appel. volle, fruitige afdronk

chablis ‘saint martin’, chardonnay

tonen van groen fruit zoals de granny smith appel. complexe, lange afdronk met een aangenaam zuurtje

Vol & krachtig 		
de linie, riesling/gëwurzstraminer/pinot blanc

made, nederland

29.00

tokaj, hongarije

39.00

tonen van lychee met een kruidige, droge afdronk

dobogó tokaj, furmint

tonen van mango, ananas, vanille en honing. volle, fruitige, licht zoete afdronk

meursault les grands charrons, chardonnay

bourgogne, Frankrijk

57.50

tonen van zoethout, peer en groene mango. een volle afdronk met veel lengte

ROSé WIJNEN

Fris & Fruitig		
Eclat camille, Grenache

languedoc, Frankrijk

17.50

provence, Frankrijk

35.00

champagne, Frankrijk

54.00

tonen van lychee en rode bessen. een frisse, licht zure afdronk

Domaine des Masques, Syrah & Grenache
tonen van aardbeien, frambozen en rode bessen. een fruitige afdronk

CHAMPAGNE
saint-reol rosé grand cru

tonen van rijp rood fruit, frambozen en aardbeien. een frisse, fruitige afdronk

laurent perrier

champagne, Frankrijk

tonen van wit fruit, verfijnde bruis, limoen en grapefruit. een complexe, frisse afdronk

69.00

wijnen per fles
RODE WIJNEN

Licht & Fruitig 		
apaltagua, pinot noir reserva

colchagua valley, chili

23.00

tonen van rode bessen en frambozen. een frisse en fruitige afdronk

louis jadot ‘macôn’, gamay noir

bourgogne, frankrijk

33.00

tonen van aardbeien en frambozen. een licht kruidige, frisse afdronk

		

Zacht & Fruitig		
la Vieille Ferme, grenache & syrah

Rhône, Frankrijk

20.00

tonen van aardbeien en rijp rood fruit. een licht kruidige, volle en ronde afdronk

Beaute du Sud, Cabernet sauvignon & syrah

Languedoc, Frankrijk

24.00

tonen van chocolade, koffie, kersen en aardbeien. een volle, ronde afdronk

slanghoek, pinotage

breedekloof, zuid-afrika

27.00

tonen van rood fruit en lichte toetsen van bosfruit. een kruidige, frisse afdronk

angelo gaja promis, merlot & syrah
tonen van rood fruit, vanille en kersen. een volle, fruitige afdronk

toscane, italië

52.00

Vol & Fruitig		
valcosta, bonarda

san juan, argentinië

26.25

tonen van bosfruit, rode bessen, bramen en tabak. een volle, fruitige afdronk

little j, zweigelt

kamptal, oostenrijk

27.00

californië, amerika

35.00

tonen van bosfruit. een volle, fruitige afdronk

beringer founders estate, cabernet sauvignon
tonen van bramen en zwarte bessen. een volle, fruitige afdronk

		

Vol & Krachtig		
apaltuaga, malbec reserva

colchagua valley, chili

24.00

tonen van bosfruit, chocolade, koffie en bramen. licht kruidige volle en ronde afdronk

medrano ‘reserva’, tempranillo

rioja, spanje

39.00

barolo, italië

42.00

tonen van bramen, pruimen en vanille. een volle en krachtige afdronk

sansilvestro ‘barolo’, nebbiolo

tonen van gedroogd fruit, rozijnen, kersen en aardbeien. een volle, lichte en droge afdronk

soprasso valpolicella ‘amarone’

veneto, italië

tonen van gedroogd rood fruit, amarene kersen, rozijnen, pruimen en chocolade. volle, ronde afdronk

47.00

