
 Voorgerechten 

 
*  Mandje brood  met  koekenbier dip en  kruidenboter   € 3,75 

  

            *  Romige tomatensoep  met  kruidenroomkaas  en  basilicum    € 6,00 

 

                            *  Traditioneel gegratineerde uiensoep    € 6,00   

 

   *  Kreeftensoep  met room en  cognac   € 7,95   

  

  

 *  Rundercarpaccio   € 9,50 

         met  huisgemaakte pesto dressing,  truffel mayonaise, pijnboompitjes  en  oude kaas  

 

*  Licht pittige chickenwings  met  chili-  en  knoflooksaus € 7,50 

 

                        *  Champignons  uit de oven  (  in  romige knoflooksaus)   € 8,50 (V) 

 

                           *  3 brucheta’s   met  zalm,  serrano  ham en  caprese € 11,50  

  

 

      *  Tempura garnalen  in  een  krokant jasje met  chili-  en  knoflooksaus  € 9,75 

 

*  Gamba,s  pil pil (pittige knoflookolie)   € 11,50 

 

             * Hollandse garnalen  op  een  bedje van  sla  met  cocktailsaus   € 13,50 

  
 

 

 

 

 

 

 



Hoofdgerechten 

geserveerd  op  bord 

 *  Wiener schnitzel  €15,50 

       Pepersaus  en  champignonsaus €2,00 of  stroganoffsaus  €2,50 

       koude sausjes  (geen  extra  kosten) of  Koekenbier dip (geen  extra  kosten) 

 

 *  Chickenwings  met  chili  en  knoflooksaus (9  stuks)   €14,50 

  

*  Koekenbier burger XL met  o.a. spek, ui, kaas  en  koekenbier saus    €13,95 

  

*  Kipsaté geserveerd  met  kroepoek  en  gedroogde uitjes    €16,50  

 

 *  Stoofpotje van  rundvlees  gestoofd  in  abdijbier  €18,50 

 met  rode kool en  aardappelpuree   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 *  Zalmfilet op  oosterse wijze  uit de oven  met  beurre blanc saus   €18,50 

ook  te krijgen  op  onze bekende ‘hete steen’,  echt  een  aanrader !!! 
 

 *  Kabeljauwfilet uit de oven  met  Kreeftensaus  saus   €18,50 

 

 *  Slibtong (3 stuks) met  Remoulade saus   €18,50 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*  Salade carpaccio   €14,50 

 

*  Thaise beef salade   €16,50 

 

            *  Salade geitenkaas  o.a.met  spek en  walnoten  en  basamico dressing   €14,50  

(kan  vegetarisch) 

 

Bij de salade kunnen  2 stukjes  brood  of frites  geserveerd  worden  

 



  Hoofdgerechten 

geserveerd  op  de hete steen 

*  Kipfilet   €15,50 

  

* Black  angus  steak  Koekenbier  (+/- 200 gr)  €18,50 

 

*  Black  angus  lady steak   (+/- 160 gr)  €16,50 

 

 * Varkenshaasje   €17,50 

 

*  Fred  flinstone  (black  angus  steak, kipfilet  en  varkenshaas)   €21,50 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         XXL Specials  (van  de steen)         Satékaart  (van  de steen) 

*  Runder T-bone                         €24,50     *  Kipsate (kan  ook  op  bord)   €16,50 

*  Mega rib-eye                   €23,50             *  Varkenshaas  saté       €18,50 

*  Surf & turf (steak  en  gamba’s)   €23,50     *  Steak  saté        €19,50 

     *  Mixed  saté                    €22,50 

                 (mix  van  kip, varkenshaas   en  biefstuk  300 gr)  

 

        Alle hoofdgerechten  worden   geserveerd  met frites  en  salade.  

Deze kunt u  onbeperkt bij bestellen!  

 

Pepersaus  -  champignonsaus €2,25 |  stroganoffsaus  €2,50 

Extra  bakje gebakken  champignons, spek en  ui  €2,50 

Koude sausjes  (geen  extra  kosten) Koekenbier dip (geen  extra  kosten) 

 

Extra  bakje gebakken  aardappelen  €3,50 |  Extra  bakje groenten   €2,50 

Wilt  u  gebakken  aardappelen  in  plaats  van  frites   + €1,00  

  



Dessertkaart 

* Dame blanche vanille ijs  met chocoladesaus   € 6,00 

          * Coupe Koekenbier vanille ijs  met chocoladesaus  en  advocaat  € 6,50 

 

* Crème brûlée met vanille ijs  en  caramelsaus   €6,50 

 

                  * Cheesecake met aardbeiensaus  en   vanille ijs    €7,00 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Koekie’s  Koffie en  thee Royal 

Onze koffie en  thee Koekenbier wordt geserveerd  met een  chocolade 

garnituur, cake, diverse koekjes  en  een  koffiekaatje (likeurtje) met slagroom. 

 

 * Koffie |  Espresso  € 4,70  

 

         *Cappuccino |  Koffie verkeerd  |  latte macciato Koekenbier   €4,90 

 

        * Thee diverse smaken   € 4,70  |  Verse Munt thee Koekenbier   € 5,25 

 

*  Irish  coffee (whiskey) |  spanish  coffee (tia maria) |  French  coffee (grand  marnier)   €8,50 

 

Alle ijsjes  worden  geserveerd  met  slagroom.  Laat het ons  weten  als  u  een  noten  allergie 

heeft  dan  houden  wij daar rekening  mee ! 
 

 


