Bieren van ‘t Vat

Warme dranken

Hertog Jan Pils

0,25l / 0,45l 2,90 / 4,90

Kofﬁe / Decafé

2,80

Hertog Jan Weizener

0,30l / 0,45l 5,00 / 7,00

Thee

2,80

Wisseltap La Trappe

0,30l

5,10

Smaken: English Breakfast | Rooibos | Organic Green
Forest Fruit | Pure Lemon

Wisseltap

0,30 l

5,50

Verse Muntthee

3,80

Verse Gemberthee

3,80

Espresso

2,80

Dubbele espresso

3,95

Cappuccino (optioneel: havermelk)

2,95

Kofﬁe verkeerd (optioneel: havermelk)

3,15

Bieren op ﬂes
La Trappe

5,00

Witte Trappist (5,5%), Blond (6,5%), Dubbel (7,0%),
Tripel (8,0%), Quadrupel (10,0%)
Victoria Sterk Blond (8,5%)

5,00

Opener uit Dongen

5,25

WhiteNow (5,0%), Simply Blond (7,0%),

Latte Macchiato (optioneel: havermelk)

3,40

Smaken: Caramel | Witte Chocolade | Hazelnoot
Kaneel

+0,60

Quad Fundum (10,0%), Hopsession (5,6%),

Verwen Koffie met notenlikeurtje en slagroom

3,80

Scream & Stout (10,5%)

Warme Chocolademelk

Liefmans Fruitesse (4,2%)

4,50

optioneel: met slagroom

Hoegaarden Radler Lemon (0.0% / 2.0%)

3,75

Irish Coffee met Jameson whiskey

7,50

Hertog Jan Pilsner Malt (0,0%)

4,00

Spanish Coffee met Tia Maria

7,50

Leffe Blond / Dubbel (0,0%)

4,50

Italian Coffee met Amaretto

7,50

La Trappe Nillis (0,0%)

4,95

French Coffee met Grand Marnier

7,50

Hespelse Kofﬁe met Baileys en Kahlua

7,50

Doncker (6,5%), Triple-X (9,5%),

Cocktails

2,95
+0,60

Porn-star Martini

8,50

Wijnen

Glas

Fles

Aperol Spritz

7,50

Sauvignon-Blanc

4,50

22,50

Gin Tonic; Keuze uit: Cinnamon / Herbal / Floral 7,50

Chardonnay

4,50

22,50

Frisdranken

Monteclain Rosé

4,50

22,50

Pinot Noir

4,50

22,50

Coca Cola / Zero

2,90

Fanta Orange

2,90

Cassis / Sprite

2,90

Finley Bitter Lemon / Tonic / Ginger Ale

2,95

Fuze Tea Lemon / Green

2,95

Likeuren & Gedestilleerd & PSV

Appelsap / Rivella

2,95

Jack Daniels

5,50

Jameson Whiskey

5,75

Verse Jus d’Orange

3,95

Tia Maria

4,50

Smirnoff Wodka

4,20

Chocomel / Fristi

2,95

Grand Marnier 4,75

Jenever Jong

3,20

Cointreau

4,50

Jenever Oud

3,20

Melk

2,50

Kahlua

4,25

Vieux

3,20

Made Blue Water, plat of bruisend

0,35 l 2,60

Baileys

4,50

Schrobbelèr

3,20

Made Blue Water, plat of bruisend

0,70 l 3,60

Bacardi Rum

4,20

VSOP Remy Martin

6,50

Gin

4,50

Disaronno Amaretto 4,70

Limoncello

4,50

Martini Wit / Rood

Drambuie

4,75

Sherry Dry / Medium 4,20

Licor 43

4,75

Port Wit / Rood

Ranja

Volg ons online!

1,50

www.denhespel.nl

Voor meer wijnen, neem een kijkje op onze wijnkaart!

Alcoholvrije Wijnen
9,70

Torres Wit Alcoholvrij

@denhespel

/denhespel

4,20
4,20

denhespel.nl/tv

MENU

SALADES

Brood lunch
Geserveerd op oerbroed

Carpaccio

met keuze uit maïs of bruin brood
Carpaccio

€11,95

rucola | parmezaanse kaas | zongedroogde tomaat
pijnboompitten | truffelmayonaise
Gerookte zalm

Tuna melt

Specials

Beenham

met keuze uit maïs of bruin brood

€16,50

€14,50

De Jong groentekroket | spiegelei | brie | honing
walnoten | tomatensoep
Club Sandwich

Pulled mushroom

Gerookte zalm

8

€18,50

kappertjes | sjalot | honing-mosterd dressing
Brie in bladerdeeg

€14,25

kip-ei salade | spek | oude kaas | komkommer
tomaat | mesclun | Hespelse dip | chips
2 ambachtelijke rundvleeskroketten

€10,25

2 ambachtelijke groentekroketten

€10,25

2 ambachtelijke garnalenkroketten

€13,75

Croque Monsieur

€7,50

tosti ham/kaas | gruyère topping | Hespelse dip
Tosti Caprese

€8,50

mozzarella | tomaat | basilicum | pesto

€17,50

€24,50 p.p.

Vegetarisch? Geen probleem. Alle vegetarische
gerechten herkent u aan het blaadje.

GEBAK & DESSERTS
Mini Coupe

Gerookte eend

€6,00

2 bollen Jacobushoeve ijs | slagroom
keuze uit caramel fudge of smarties

€12,95

Coupe ‘Den Hespel’

€7,25

gerookte eend | rode kool | kumquat | sinaasappel
aceto dressing

3 bollen Jacobushoeve ijs | slagroom | fudge | crumble

Zondagse biefstuk

Jacobushoeve ijs | slagroom | crumble

€19,50

Crème brûlée

€8,50

Winterse hamburger Den Hespel

€16,00

200g rund hamburger | spek | gebakken ui |
gebakken ei | oude kaas | burger relish
tomaat | augurk
Bestel erbij! Boeren friet

Culinair dineren?
Vraag naar onze uitgebreide dinerkaart.
Wij presenteren hem graag!

€3,00

Heeft u een allergie? Vraag ons om
een aangepast gerecht!

Made Blue Water
“Schoon drinkwater voor iedereen: dat is onze
missie. Daarom maken wij water van water: voor
elke liter MADE BLUE tafelwater die in de horeca
wordt geserveerd, realiseren wij 1.000 liter schoon
drinkwater in ontwikkelingslanden.”

Huisgebakken appeltaart

€4,25

Huisgemaakte cheesecake met kersensaus €4,25
Verse slagroom erbij

€0,60

Worstenbrood boer Verkooijen

€3,50

EEN GOEDE WIJN MAAKT UW
BELEVING NOG BETER!

met keuze uit maïs of bruin brood
supplement: ham | kaas | spek | + €0,75

Frietjes
Poffertjes
€7,95

geserveerd met room | focaccia krokant | grove pesto
€7,95

room | tijm | brioche
Soep van de Chef
Neem een kijkje op het krijtbord of vraag het
aan onze bediening

€8,25

Borrelmaatjes (6 st.)

€8,25

frikandel | kaassouflé | kipkrokant | kalfskroket
rundvleeskroket | bamihap
Borrelplank Vlees & Kaas (2 pers.)

€15,50

verse gedroogde worst | gegrild spek | grillworst
rundvlees bitterballen | olijven | assortiment
kazen van de Driehoek

Lekker met een hele groep gaan uiteten?
Dat kan bij Den Hespel! Van maandag t/m
vrijdag hebben wij een speciaal 3-gangen
menu van €42,50, nu voor €36,50.

€6,50

Vraag naar ons menu!

kroket, frikandel of kipnuggets | appelmoes | mayo

Soepen

Pompoen soep

De Jong rundvlees bitterballen (8 st.)

Toch liever het hele drank assortiment
inclusief speciale koffies? Dat kan voor € 19,50.

KINDERMENU

€13,95

Italiaanse tomatensoep

€11,00

Dit is ook mogelijk met een drank arrangement!
2,5 uur lang genieten van frisdrank, Hertog Jan
pils, huiswijnen en koffie voor €12,50.

€8,75

klassiek geserveerd met carpaccio en
truffelmayonaise

Nacho’s

3-gangen menu

Vraag naar onze wijnkaart en onze
gastheer/gastvrouw adviseert
u natuurlijk graag.

Uitsmijter met 3 eieren

LEKKER BIJ D’N BORREL
guacamole | crème frêche | tomaten salsa
gesmolten kaas | spek | jalapeño

in boter gebakken | 2 snede brood of friet

Uitsmijters

Uitsmijter Den Hespel

Kom gezellig samen genieten van een ruim
assortiment aan hartige en zoete lekkernijen.
We starten met een verse jus en gaan over op
koffie, thee en cappuccino’s.
Enkel op reservering vanaf 2 personen
mogelijk tussen 13u30 en 16u30.

honing | walnoten

€12,75

paddenstoelen | rode kool | BBQ-saus

De Jong garnalenkroket | spiegelei
gerookte zalm | tomatensoep
12 uurtje vegetarisch

traditioneel met truffelmayonaise

€12,50

beenham snippers | honing-mosterd saus
€13,75

De Jong rundvleeskroket | spiegelei | ham
kaas | tomatensoep
12 uurtje vis

€13,75

€17,50

tonijnsalade | tomaat | cheddar | uit de oven

Geserveerd op oerbroed
12 uurtje vlees

€15,50

Tot 16:00 uur spread | mesclun | kappertjes | sjalot | honingmosterd dressing

LUNCHGERECHTEN

Den Hespel High Tea

Winterse maaltijdsalades

€....

poedersuiker | stroop | boter

€6,50

Iets te vieren?
Wij verzorgen graag uw feestje of
gelegenheid tot in de puntjes.
Van lunch tot diner, van BBQ tot catering!
Vraag een collega voor meer informatie
en een vrijblijvend gesprek voor een offerte.

