
 

 

BRASSERIE 
HET VOORBEELD

 

 

 

 

 

 
Het team van brasserie HET VOORBEELD 
wil u van harte welkom heten. 
 
Wij nodigen u graag uit om een kijkje te 
nemen in onze menukaart om zo een keuze 
te kunnen maken. 
 
Indien u meer informatie wenst kunt u zich 
altijd richten tot onze obers die u graag 
verder zullen helpen. 
 
Vraag zeker ook naar onze suggesties van de 
chef of naar onze overheerlijke dagmenu’s 
die voor u zijn samengesteld. 
 
Ook kunt u zich richten tot het personeel in 
verband met vragen over allergiën. 
 
Wij zeggen graag, geniet ten volle van de tijd 
die u doorbrengt in brasserie HET 
VOORBEELD! 

 



 

 

WARME DRANKEN
 

 

 

Koffie €2.50 
Decafeïne €2.50 
Mokka €2.50 
Ristretto €2.50 
Koffie verkeerd €2.60 
Cappuccino €2.60 
Macchiato €2.60 
Warme melk €2.40 
Warme Chocomelk €2.50 
Thee €2.50 
Verse muntthee €4.90 

TAART & GEBAK
 

 

 

 

 
Vraag naar het gebak van de dag aan onze 
obers en geniet zo nog meer van uw 
welverdiende koffie… 

  



 

 

KOUDE DRANKEN
 

 

 

 

 

Water naturel / bruis €2.40 
Perrier €2.40 
Coca-Cola €2.50 
Coca-Cola Light €2.50 
Coca-Cola Zero €2.50 
Fanta €2.50 
Sprite €2.50 
Canada dry €2.60 
Gini €2.60 
Tonic €2.70 
Ice-Tea €2.60 
Koude Chocomelk €2.50 
Fristi €2.50 
Tönissteiner Citroen €2.80 
Tönissteiner Appelsien €2.80 
Tönissteiner Vruchtenkorf €2.90 
Fruitsap €2.60 
Appelsap €2.60
  
Natuur 
Appelsien €5.00 
Citroen €5.00 
Appelsien & citroen €5.00 
 

  



 

 

BIEREN
 

 

 

 

 

 

 
Van het vat 
Cristal €2.40 
Kriek €3.10 
Scotch €3.20 
La Chouffe €3.20 
Grimbergen Blond €3.60 
Grimbergen Bruin €3.60 
 
Bieren op fles 
Palm €3.00 
Carlsberg €3.00 
Mort Subite Kriek €3.10 
Mort Subite Geuze €3.10 
Brugse Witte €3.10 
Tourtel (alcoholvrij bier) €3.00 
Liefmans on the rocks €3.20 
Scotch Watneys €3.20 
Corsendonk Agnus €3.60 
Corsendonk Pater €3.60 
Duvel €3.80 
Omer €3.80 
Karmeliet €3.80 

 

  



 

 

BROODJES
 

 

 

Kaas €4.30 
Ham €4.30 
Salami €4.30 
Smos  
kaas , ham , mayo , sla , tomaat €6.30 
Preparé €6.30 
Krabsla €6.30 
Gerookte zalm €9.50 
 
 

CROQUES
 

 

 

Monsieur €8.50 
Madame €9.50 
Hawaï  €10.50 
Bolognaise €12.00 
Vidé €12.00 
Trio van croques €15.50 

 

  



 

 

SNACKS
 

 

 

 

 

 

 
Spek met eieren €11.00 
Koninginnenhapje €12.50 
Kaaskroketten - 3 stuks €13.50 
Garnaalkroketten - 3 stuks €16.50 
Stoofvlees €13.00 
 
Omelet 
Natuur €9.00 
Spek €11.00 
Ham €11.00 
Kaas €11.00 
Tomaat €11.00 
Champignon €11.00 
Boerenomelet €13.00 
Vegetarisch €13.00 

 

  



 

 

VLEESGERECHTEN
 

 

 

 

Spies van kip €16.50 
Half haantje €16.50 
Varkenshaasje €18.00 
Spare ribs €19.50 
Steak €19.50 
Entrecôte €25.00 
 
Huisbereide sauzen 
Peperroom, Provençaalse, 
Champignonroom, Béarnaise, Curry, 
Stroganoff, Blackwell, kruidenboter  
 
Supplementen 
Frieten, kroketten, rijst, pasta, 
krielaardappelen, aardappelpuree 

KINDERMENU
 

 

 

Hamburger met frietjes €8.50 
Fishsticks met tartaar en frietjes €9.00 
Kinderspaghetti €8.00 
Kipfilet met frietjes €8.50 
Kindervidé met frietjes €8.50 

 

  



 

 

VISGERECHTEN
 

 

 

 

 

 

 
Vispannetje €19.00 
Scampi in lookboter €18.50 
Scampi in lookroom €18.50 
Kabeljauwhaasje €22.00 
Spies van scampi  €20.00 
Assortiment van vis €20.00 
Gamba’s op zuiderse wijze €24.00 
  
Huisbereide sauzen 
Peperroom, Provençaalse, 
Champignonroom, Béarnaise, Curry, 
Stroganoff, Blackwell, Kruidenboter  
 
Supplementen 
Frieten, kroketten, rijst, pasta, 
krielaardappelen, aardappelpuree 

 

  



 

 

DESSERTS
 

 

 

 

 

 

 
Kinderijsje €4.00 
Kinder dame blanche €5.00 
Coupe vanille €5.50 
Coupe chocolade €6.00 
Dame blanche €7.00 
Coupe advocaat €7.00 
Coupe Bresilienne €7.00 
Coupe negresco €9.00 
Banana split €8.50 
Coupe vers fruit met ijs €8.00 
Coupe aardbeien €9.50 
Bordje vers fruit €7.50 
Chocomousse €7.50 
Tiramisu met Amaretto €7.50 
Moelleux au chocolat €8.50 
Crème brûlée €7.50 

 

  



 

 

PANNENKOEKEN
 

 

 

 

 

 
Suiker €5.00 
Siroop of confituur €5.00 
Ijs €6.00 
Ijs en chocoladesaus €7.00 
Vers fruit €8.80 
IJs en vers fruit €8.50 
 

BRUSSELSE WAFELS
 

 

 

 

 
Suiker €5.00 
Ijs €6.50 
Aardbeien €10.00 
Vers fruit €7.50 
Ijs en vers fruit €8.50 

 


