“Het is goed toeven
bij Verhoeven”
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KOUDE DRANKEN
VRUCHTENSAPPEN

FLESJES

• Coca Cola
Regular
Zero

€ 2,90 / € 4,00
klein / groot
klein / groot

• Fanta Orange
• Fanta Cassis
• Sprite		
• Fuzetea 		

€ 2,90
€ 2,90
€ 2,90
€ 3,20

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,90
€ 2,90

Blauw
Rood

• Chocomel		
• Fristi		
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€ 2,90
€ 2,90

€ 3,20
€ 2,90
€ 4,00

DRANKEN UIT EEN GLAS
• Melk		
• Ranja		

Sparkling
Green
Green Mango
Peach Hibiscus

• Bitter Lemon
• Tonic		
• Ginger ale		
• Rivella		
• Chaudfontaine

• Jus d’orange
• Appelsap 		
• Verse jus d’orange

€ 2,00
€ 1,00

TAFELWATER
• Chaudfontaine blauw 0,5L
• Chaudfontaine rood 0,5L

€ 5,30
€ 5,30

WARME DRANKEN
WARME CHOCOLADEMELK

KOFFIE
• Café Crème			
• Cappuccino			
• Koffie Verkeerd			
• Espresso			
• Dubbele Espresso			

€ 2,80
€ 2,95
€ 3,10
€ 2,80
€ 4,80

• Warme Chocolademelk		

€ 3,40
€ 3,80

• No Nonsense Coffee			

Caramel of Hazelnoot siroop in uw koffie?
Meerprijs van € 0,50.

Met slagroom meerprijs van € 0,50.

KOFFIESPECIALITEITEN

• Verse thee 			

€ 4,80

• Amaretto
• Baileys
• Cointreau
• Drambuie
• Frangelico
• Sambuca
• Tia Maria
• Sheridan’s
• Licor 43
• Kahlua
• Grand Marnier (Rood)
• D.O.M. Benedictine
• Southern Comfort

€ 6,50

Met Jameson Irish Whiskey, bruine
basterdsuiker & slagroom.

• Spanish Coffee			

THEE

€ 6,50

Alcoholhoudend, geheim huisrecept
met slagroom.

• Irish Coffee			

(4cl) 			

€ 2,75

Dubbele hoeveelheid of sterkte.

• Latte Macchiatto			
• Wiener Melange			

LEKKER LIKEURTJE ERBIJ?

€ 6,50

Keuze uit Tia Maria of Licor 43, met
slagroom.

€ 3,40

Keuze uit: munt of gember.

• Dutch Tea Maestro 			

€ 2,75

Keuze uit 5 heerlijke blends, Earl grey of
Rooibos.
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ONZE
“TUMMUSKE”
BLEND
Braziliaanse koffie staat bekend om
heel zwakke zuren, mildheid en een
licht nootachtige smaak. Een
melange met een mooie volle body
en een wat romige, boterachtige
smaak in de afdronk. Deze
melange heeft door toevoeging
van Honduras en Ethiopië frisheid
meegekregen, te herkennen
door citrus en tropisch fruit. Deze
melange is met heel veel zorg
samengesteld en geeft in alle
soorten koffies, van espresso tot
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melk koffie een bijzondere beleving
mee. Het is een koffie voor de
liefhebber die kwaliteit weet te
herkennen.
Smaaktonen: Milde koffie met een
mooie ronde body met tonen noten,
karamel en chocola. Componenten:
Brasil, Honduras, Ethiopië, Flores &
Colombia.
Smaakprofiel: 90% Arabica en 10%
Robusta.

• French Coffee

		

• Italian Coffe Tradizionale

• Nougat Martini

Courvoisier Cognac, slagroom,
Tummuskes espresso, macaron.

€ 6,50

Monin Nougat siroop, Three sixty
Vodka, slagroom, Tummuskes
espresso, stukje nougat.

		

€ 6,50

Amaretto likeur, slagroom,
Tummuskes espresso.

		

€ 6,50

• Jasmine

		
Monin jasmijn siroop, Monin
French Vanille siroop, Tummuskes
espresso, volle melk, ijsblokjes.

		

€ 6,50

S
WILT U ONZE KOFFIE THUI
OOK IN DE MACHINE?
voor € 9,95.

n per 500 gram
Wij verkopen onze bone
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APERITIEVEN
• Martini Bianco
• Martini Rosso
• Rode Port
• Witte Port
• Medium Dry Sherry
• Dry Sherry
• Campari

WHISKEYS & COGNAC (4cl)
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

ANIJSDRANKEN (4 cl)
• Ricard
• Sambuca

€ 4,50
€ 4,50

Keuze uit diverse binnen/buitenlands
gedestilleerd geserveerd met
frisdrank naar keuze.
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€ 5,80
€ 8,00

€ 6,00
€ 6,00
€ 5,00
€ 7,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 7,50

GEDESTILLEERD (3,5 cl)
• Jonge Jenever
• Oude Jenever
• Schrobbeler
• Jägermeister

MIXDRANKEN
• Enkel (2 cl)
• Dubbel (4 cl)

• Jack Daniel’s
• Jameson
• Famouse Grouse
• Glenfiddich
• Johnny Walker Red
• Johnny Walker Black
• Southern Comfort
• D.O.M. Benedictine
• Remy Martin VSOP (5 cl)

€ 3,60
€ 3,60
€ 3,60
€ 3,60

COCKTAILS

GIN TONICS

• The Original Bacardi Mojito		€ 7,00

• Gordon dry & tonic

De heerlijke originele klassieker van Bacardi
Carta Blanca, munt, vers limoensap,
suikersiroop en een scheut sodawater.

• Pornstar Martini		€ 7,50
Vanille, wodka & passievruchtensap.

• Spiced Cuba Libre

€ 6,00

Een echte klassieker met een kleine twist.
Bacardi Spiced in de mix met Cola & limoen.

• Mojito

€ 7,00

Cachaca, rietsuiker, munt, limoen &
spuitwater.

• Bacardi Cuatro & Ginger ale

Simpel en verfrissend. Carbisch genieten
met Bacardi Cuatro in de mix met Ginger ale
& limoen.

• Long island iced tea

€ 8,00

Witte rum, wodka, gin, cointreau, tequila,
limoensap & cola.

• Tequila sunrise

€ 7,00

Tequila, sinaasappelsap, grenadine &
sinaasappelschil.

• Visioentje

• Gordon Pink & tonic

€ 7,50

IJsblokjes & frozen raspberries.

• Bombay Sapphire & tonic

€ 8,00

Verfrissende Bombay Sapphire gin
met tonic & limoen.

• Bombay Bramble & tonic

€ 8,00

Fruitige Bombay gin op basis van bramen
en framboos met tonic & rood fruit.
Zonder toegevoegde suikers.

• Martini Fiero & tonic
€ 7,00

€ 7,50

IJsblokjes & limoen.

€ 8,00

Fruitig Italiaans aperitief met Martini Fiero,
tonic & sinaasappel.

ALCOHOLVRIJE COCKTAIL (0.0)
• Apple Nojito

€ 4,50

Alcoholvrije cocktail met appelsap, munt,
limoen & spuitwater.

€ 7,00

Witte rum, sinaasappelsap & aarbeienlikeur.

• Martini alcoholvrij vibrante & tonic € 4,50
Fruitig en gebalanceerd Apretief met tonen
van Italiaanse Bergamot sinaasappels.
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WIJNEN
HUISWIJNEN

SPECIAALWIJNEN

Conde Pinel (Spanje)
Soepele en zachte rode wijn.
Kenmerkt zich door fijne aroma’s van rood fruit
zoals bessen, wilde aardbeien & een beetje
kersen.

€ 3,80 / € 18,00

• Tempranillo Rosado

€ 3,80 / € 18,00

• Viura-Verdejo
Frisse droge witte wijn.
De wijn is licht kruidig met de smaak van appel,
citrus & ananas.

Glas / fles

• Glas
• Karaf

(Zuid-Frankrijk)

€ 3,80 / € 18,00

Vol en soepel, zachte tannines & een lichte
vanille toets.

Fris en fruitig, geserveerd met een takje munt,
partjes limoen & ijs.

Glas / fles

• Per glas
• Per fles

€ 4,50 / € 21,50

Vol en evenwichtig, met indrukken van ananas,
noten & een hint van vanille.

Glas / fles

€ 4,50 / € 21,50

• Cabernet Sauvignon Reserva
Frisse en complexe aroma’s van zwarte bessen,
pruimen & kersen, met toetsen van cassis, munt
& toast.

Glas / Fles

Glas / fles

€ 3,80 / € 18,00
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Fris Italiaans aperritief, geserveerd met ijs &
een schijfje sinaasappel.

PROSECCO

• Klein flesje (20 cl)
• Grote fles (75 cl)

€ 7,00

€ 6,50
€ 21,50

€ 4,85 / € 23,00

• Sauvignon Blanc Reserva
Intense aroma’s van tropisch fruit met vooral
passievrucht & ananas, tonen van witte perzik,
citroen & kruiden.

Glas / Fles

€ 5,00
€ 20,50

APEROL SPRITZ
• Glas

Caliterra (Chili)

• Bereich Bernkastel
Frisse zoete witte wijn.
Vol en fruitig van smaak, met een heerlijk fris
zoetje & een lekker friszoete afdronk.

€ 4,50
€ 20,50

HUGO

• Merlot

• Chardonnay

Frisse droge rosé wijn.
In de wijn vindt men vooral tonen van zuivel &
klein rood fruit zoals frambozen & aardbeien.

Glas / fles

Huisgemaakt op recept van onze Spanjaard!

Domaines Paul Mas

• Tempranillo Tinto

Glas / fles

SANGRIA

€ 4,85 / € 23,00

IETS LEKKERS VOOR BIJ
DE BORREL?

rin dit
Check onze bites achte

boekje.

BIEREN OP TAP
• La Trappe Isid’or (7.5%)

• Hertog Jan Pilsener (5.1%)

• “Keuze van de brouwer” wisseltap

Volle smaak met een aangename bittere afdronk.

Stevig en verfijnd, met een licht fruitige afdronk.

25cl / 45cl

25cl

€ 3,00 / € 5,40

• Hertog Jan Weizener (5.7%)

€ 4,20

• Cornet (8.5%)

Verfrissend tarwebier met een robuuste volle
smaak.

Van hoge gisting met een lichte toets van
vanille dankzij eikenhoutsnippers.

30cl / 50cl

25cl / 33cl

€ 4,20 / € 6,80

• Leffe Blond (6.6%)
€ 3,80

• Leffe Dubbel (6.5%)

€ 12,50

5 kleine tapbiertjes naar keuze.

€ 4,20 / € 5,20

Een verfijnd blond bier met subtiele hoppigheid
door de speciale Whitbread Golding hop van
Belgische bodem.

25cl

Krachtig vol & licht gekruid, met tonen van
karamel.

25cl

• Proeverij van bier

• Tummuske Blonde Thomas (6.0%)

Zacht, moutig & fruitig, met tonen van vanille.

25cl

Vraag naar het actueel aanbod op tap.
Glas 25cl . Prijs afhankelijk van welk bier er op
dat moment op tap zit.

€ 3,80

• Tripel karmeliet (8.4%)

€ 4,00

• Seizoens WISSELTAP
Lentebock, Hoegaarden Wit, Herfstbock &
Grand Prestige. Glas 25cl. Prijs afhankelijk van
welk bier er op dat moment op tap zit.

Blond, pittig en toch zacht & fruitig 3-granen
bier.

33cl

€ 5,00

• La Chouffe (8.0%)
Blond, van hoge gisting met een zoete licht
bittere smaak.

25cl

€ 3,80

IETS LEKKERS VOOR BIJ
DE BORREL?

rin dit
Check onze bites achte

boekje.
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Een verfijnd blond bier met subtiele hoppigheid door de speciale
Whitbread Golding hop van Belgische bodem.
Ontwikkeld door Streekbrouwerij De Stramme Kabouter en
gebrouwen door brouwerij Jeronimo uit Elst. 6% alcohol.
AS BIER
TUMMUSKE BLONDE THdeOM
ze ook op fles!
Wij hebben
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VOOR THUIS?
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BIEREN OP FLES
• Brewdog punk ipa (5,6%)

• Leffe Ruby (5.0%)

• Kwak (8.0%)

Verfijnde toetsen van rode vruchten &
Vol met smaken van tropisch fruit, volle bittere
rozenhout.		
afdronk.		

Amberkleurig, zoete smaak & geur van
zoethout met een lichte bitterheid.		

33cl

33cl

€ 4,00

• Leffe Tripel (8.5%)

33cl

€ 5,00

• Westmalle Dubbel (7.0%)

Stevig & verfijnd, met een licht fruitige
afdronk.		

Vol fruitige aroma’s, tonen van gebrand
mout, zoete & verfijnde bitterheid.

30cl

33cl

€ 4,50

• La Trappe Quadrupel (10.0%)

€ 4,20

• Brugse Zot (6.0%)
Licht bitter met een verfijnde zoetzure toets
van citrusvruchten.

€ 4,50

• Chouffe Cherry (8.0%)

33cl

€ 4,20

• Hertog Jan Tripel (8.5%)

Moutig zoet met een aangename bittere
smaak.		

Toetsen van aardbei, amandel, specerijen &
zoete portwijn.

Moutig tot zoet van smaak, met een zachte
bitterheid.

33cl

33cl

33cl

€ 5,00

• Gouden Carolus classic (8,5%)

• Westmalle Tripel (9.5%)

Rijk geroosterd & fruitig van smaak.		

33cl
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€ 4,50

€ 5,00

€ 4,00

• Hertog Jan Grand Prestige (10.0%)

Fruitige en kruidige aroma’s, helder goudgeel,
elegant & complex.

Geroosterde mout met een vleugje
karamel.

33cl

30cl

€ 5,00

€ 4,00

0.0% BIEREN
• Hertog Jan Bastaard
Gember & Citroen (2.7%)

Verfrissend fruitbier, gerijpt op kersen.		

Verfrissende radler met een bittere bite van
gember.		

30cl

€ 3,40

(afhankelijk van het seizoen op tap of fles)
Zacht, licht & subtiel gekruide citrussmaak.

€ 3,80

• Hoegaarden Grand Cru (8.5%)

€ 4,00

• Hoegaarden Rose (3.0 %)
Natuurlijk zoet, met een fruitig aroma van
frambozen.		

33cl

€ 3,60

Zachte zoetheid van de mout & de frisse
kruidigheid van hop.

33cl

€ 3,20

• Duvel (8.5%)

33cl
• Palm (5.2%)

€ 4,50

• Hoegaarden Radler (0.0%)
Alcoholvrij witbier met een citroen &
limoensap.		

25cl

Licht amberkleurig met lichte karamelsmaak &
honingachtige toetsen.		

25cl

Mix van zoete & bittere smaken met subtiele
kruiden- en citrus noten.		

33cl

25cl

Frisse hoppige smaak met een zacht bittere
nasmaak.

• Hoegaarden Wit (4.9%)

33cl

• Hertog Jan (0,0%)

• Liefmans (3.8%)

€ 3,00

• Corona Extra (4.6%)

€ 3,00

• Hoegaarden Wit (0.0%)
Bitterzacht alcoholvrij witbier met een fris
karakter.

33cl

€ 3,20

Verfrissend, zacht & licht van smaak. 		

		
Corona Bucket Deal

€ 4,50

6 voor de prijs van 5!

€ 22,50

• Hoegaarden Rosé (0.0%)
Fruitig met een zachte smaak met & een
subtiele kleur van frambozen.

25cl

€ 3,00

€ 3,60
• Leffe Blond (0.0%)
Zacht, moutig & fruitig, met tonen van vanille.

33cl

€ 3,20
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STREEKBROUWERIJ
DE STRAMME
KABOUTER

Over de brouwerij: Vanaf 2015 ben
ik, Jan-Joris Gommans bezig met
hobbymatig bierbrouwen waarbij
ik er lustig op los experimenteer
met bierstijlen, ingrediënten en
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verschillende smaken. Na het
winnen van het Open NK Hobbybrouwen in 2016 met wat later de
“Stramme Kabouter” zou worden
heb ik besloten om het allemaal wat
groter aan te gaan pakken. Streekbrouwerij De Stramme Kabouter
was geboren! De etiketten worden
geschilderd door Han Schaap en er
is altijd een locatie uit het dorp Mill
en een persoon met een knipoog
naar de Stramme Kabouter. Proef
de passie van de brouwer!
Ik ben gevraagd om het huisbier
van Hotel Brasserie Verhoeven te
ontwikkelen. Het is een lekker licht
blond bier geworden, genaamd
“Tummuske Blonde Thomas”

• Stramme Kabouter
Tripel
Ons kroonjuweel! Een lekker
fris, kruidig en krachtig blond
bier. Vol van smaak maar met
een gevaarlijk lichte afdronk. 8%
alcohol. Schenktemperatuur
5-6°C.

€ 4,50

• Schèle Kabouter
Dubbel
Een lekker vol en krachtig
donker bier dat barst van de
speciaalmouten. Een subtiele
combinatie van moutigheid,
caramel en chocolade. Vol
van smaak maar met een zalig
zachte afdronk. 7.2% alcohol.
Schenktemperatuur 7-8°C.

€ 4,00

• Zwoele Kabouter
Weizen

• Blonde Parel
Witte IPA

Een heerlijk frisse Weizen met
een vleugje citrus. De perfecte
dorstlesser voor de zomer. 5.4%
alcohol. Schenktemperatuur
5-6°C.

€ 4,00

• Straffe Kabouter
Whisky infused
Quadrupel

• Straffe Kabouter
Quadrupel

Een lekker zachte “Witte IPA”;
het licht kruidige karakter van
een witbier verenigd met subtiele
mix van Amerikaanse hoppen.
6% alcohol. Schenktemperatuur
5-6°C.

€ 4,50

Een krachtig, geweldig
verwarmend donker bier met
kruidige tonen. Het hele jaar
door te genieten. 10% alcohol.
Schenktemperatuur 8-10°C.

€ 5,00

Nóg krachtiger van smaak
door de verrijking met een
infusie van Islay single malt
Schotse Whisky. 10.8% alcohol.
Schenktemperatuur 8-10°C.

€ 5,50
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BITES
Zelf samen te stellen…

4

soorten
€ 11,95

5

soorten
€ 13,95

6

soorten
€ 15,95

Keuze uit onderstaande bites:
• Oude kaasloempia’s

• Witte druiven

• Glaasje cocktailgarnaaltjes

• Jonge kaas blokjes

• Kibbeling met saus

• Oude kaas blokjes

• Garnalen butterfly

• Cherry tomaatjes

• Wrap gerookte zalm

• Inktvisringen

• Wrap gerookte kip

( 5 stuks )

• Mini loempia
( 6 stuks )

• Spicy vlees loempia
( 5 stuks )

• Gehaktballetjes in
tomatensaus
( 6 stuks )

( 6 stuks )

• Uienringen
( 6 stuks )

• Fuet
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KAAS & WORST
PLANKJE
• Normaal

€ 6,00

Jonge kaas blokjes & stukjes
fuet met mosterd.

• Deluxe

ZOETE AARDAPPEL
FRIET

GEFRITUURDE
SNACKS

• Met gesmolten
Parmezaan

• Mini frikandellen

€ 7,00

Keuze uit basilicummayonaise of
truffelmayonaise.

€ 9,50

Jonge en oude kaas blokjes,
stukjes brie, fuet, witte druiven &
walnoten. Geserveerd met Luyckse
grove mosterd.

€ 5,50

12 stuks met mayonaise.

• Bittergarnituur

€ 6,00

12 stuks met mayonaise.

• Garnalen butterfly

BOURGONDISCHE
BITTERBALLEN
• 10 stuks

€ 7,50

12 stuks met chili saus.

€ 8,50

• Chickenwings

€ 7,00

12 stuks met chillisaus.

NACHO’S
• Normaal

€ 6,00

Met tomatensalsa, gegratineerd
met kaas. Gemiddelde
bereidingstijd ca. 15 minuten.

• Deluxe

€ 9,00

Met pulled pork, crème fraîche,
tomatensalsa, gegratineerd met
kaas. Gemiddelde bereidingstijd
ca. 15 minuten.

VEGETARISCHE
SLAGER VEGAN
BITTERBALLEN
• 10 stuks

WORSTENBROODJE
• à la Jac

€ 3,00

Licht pikant, geserveerd met
curry.

€ 7,00

Krokante bitterballen met een
vulling van lupine van Hollandse
teelt.
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www.hotelbrasserieverhoeven.nl

