
Lunchkaart

Brasserie 
de Hagehorst
Genieten met een grote G!



Dranken

Koude dranken
Cola, Cola Light, Cola Zero 2,50

Sinas, Cassis, Sprite, Ice Tea 2,50

Bitter Lemon, Tonic, Ginger Ale 2,50

Rivella, Dubbelfrisss 2,50

Appelsap, Jus d’Orange 2,50

Spa Blauw, Spa Rood 2,50

Fristi, Chocomel 2,50

Ranja per glas 0,60

Sterke dranken
Port, Sherry en Vermouth 3,25

Jenevers, Vieux 3,25

Jägermeister, Beerenburg 3,25

Wodka, Gin, Bacardi 4,25

Likeuren (o.a. Likeur 43) 5,25

Cognac, Calvados 5,75

Whisky 5,25

Bieren
Swinkels pils (0.25 ltr tap) 2,70

Swinkels pils (0.50 ltr tap) 5,20

Beerze Blond 7,5% (0.25 ltr tap) 4,25

Witte Trappist (0.30 ltr tap) 4,00

La Trappe Blond (0.25 ltr tap) 4,25

La Trappe Dubbel (0.33 ltr fles) 4,00

La Trappe Tripel (0.33 ltr fles) 4,50

Radler 2% (0.30 ltr fles) 3,00

Huiswijnen
Leafs Sauvignon Blanc  
 Zuid-Afrika  

droge, witte 3,75

Leafs Chardonnay
 Zuid-Afrika

droge, witte 3,95

Leafs Cinsault Rosé  
 Zuid-Afrika

rosé 3,75

Aderum Garnacha 
organic  Spanje 

rosé 3,95

Leafs Merlot  Spanje rood 3,75

Leafs Cabernet 
Sauvignon  Spanje

rood 3,95

Fles huiswijn  naar keuze 18,50

Warme dranken
Koffie, Espresso, Thee 2,30

Verse muntthee met honing 3,00

Gemberthee met citroen 3,00

Cappuccino, Koffie verkeerd 2,65

Latte Machiatto 3,00

Warme chocolademelk 2,65

Warme chocolademelk met slagroom 3,00

Irish, French, Italian coffee etc. 6,75

Tea Time

High Tea  (op reservering)
 Heerlijke theesoorten  scones 
 clotted cream  marmelade 
 petit fours  sandwiches 
 warme quiche of bladerdeeghapje

19,75

Low Tea
 Potje thee  3 lekkernijen

5,75
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Waldkorn broodjes

Boerenkaas  of boerenham 4,95

Brie   honing mosterd  walnoot 6,95

Gezond   ham  kaas  ei  tomaat  
 komkommer  kruidenmayonaise

7,95

Pastrami  truffelmayonaise  
 pijnboompitten 

7,95

Tartaar van zalm  kappertjes 
 biet  limoen

7,95

Warme broodjes

Pulled pork   
 BBQ saus  rauwkost 

7,95

Boerenkip   
 champignon  ui  chilisaus

7,95

2 rundvlees kroketten  2 plakken 
goudblond  mosterd

7,50

Proeverij  
voor 2 personen

 tomatensoep  brie  zalmtartaar
 pastrami  brioche  smeersels 

15,50

“De huidige entree deed dienst als receptie. In mijn 
jeugdjaren spraken we nog van de kantine, het aanbod 
was destijds eenvoudig en het was ook de plek waar 
de disco, bingo en het klaverjassen werd gehouden. 
Ik kan me dat nog goed herinneren. Er stond zelfs 
een biljart en door één van onze gasten werd mij 
biljarten geleerd. Later stond ik regelmatig met 
de jongens van de technische dienst een balletje 
te stoten. In de loop der jaren is het concept van 

Beerze Bulten veranderd en verdwenen het biljart, 
de gokkast en de disco’s uit de kantine en werd 
deze verbouwd tot sfeervolle brasserie. Een plek 
waar heerlijk gedineerd kan worden, even uitblazen 
op het terras met een kop koffie of een ijsje, óf 
waar familiefeestjes gehouden kunnen worden. 
Leidinggevende Derick, chef kok Bas en de rest 
van het team staan voor uw klaar om u te laten 
genieten met de grote G!”

“ Welkom in brasserie de Hagehorst. Eén van de historische 
plekken op de Beerze Bulten. De huiskamer verwijst naar 

de vroegere woning van Oma Hagedoorn. ” 

TIP!

Eigenaar Gerrit-Jan vertelt over

BRASSERIE 
DE HAGEHORST

  = Vegetarisch of mogelijk. Vraag onze medewerkers naar de allergenenkaart.



Lunch specials
+ oerfriet & fritessaus 

BLT sandwich  goudblond brood 
 gerookte kip  bacon  ei 
 kruidenmayonaise

8,50

Boerengehaktbal  satésaus 8,75 

Pannenkoeken
+ stroop & poedersuiker

Naturel 6,25

Pannenkoek met garnituur 
keuze uit:  spek  kaas  appel 
 rozijnen/krenten

7,25

Beerze pannenkoek  spek  ui  
 champignon  kaas 

9,50

Extra garnituur 0,75

Salades
+ brioche brood

Tosti’s
gemaakt op goudblond brood

Boerentosti  ham  kaas 4,95

Franse tosti  brie  ham 
 honing mosterd

5,95

Vegetarische tosti   roomkaas 
 walnoten  honing

5,95

Ei-gerechten 
+ goudblond brood

Boerenomelet  spek  ui 
 champignon 

7,50

Uitsmijter Trio  3 scharreleieren 
 spek  kaas  ham 

7,50

12-uurtje   tomatensoep 
 rundvleeskroket  uitsmijter 
 ham   kaas 

7,95

Soepen
+ brioche brood

Brioche brood   tapenade 
 crème fraiche  marmelade  

4,95

Gebonden Tomatensoep 5,75

Soep van de dag 5,75

Salade zalm  biet  limoen 
 kappertjes  zoetzure groenten

10,95

Salade kip   mango  walnoot
 kruidenmayonaise

10,95

Zomerse salade   mango 
 walnoot  tomaat  

10,95

kruidenmayonaise

  = Vegetarisch of mogelijk. Vraag onze medewerkers naar de allergenenkaart.
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VOor bij de koffie

Appelgebak  slagroom 2,95

Worteltaart  slagroom  walnoot 2,95

Beerze bol  soes  slagroom  
 advocaat  rum/rozijnen

3,25

Cheesecake  slagroom  
 vruchtencompote

3,50

VOor bij de borrel

Brioche brood   tapenade 
 crème fraiche  marmelade  

4,95

8 rundvlees bitterballen  
 Zwolse mosterd  mayonaise 

6,95

Bittergarnituur 15 stuks  Zwolse 
mosterd  mayonaise 

9,95

Borrelplank  
voor 2 personen

 brie  jonge kaas  pastrami  
 9 frituurhapjes  brioche brood  tapenade

11,50

Tomatensoep   brioche 3,95

Kindertosti  ham  kaas 
 witbrood 

3,95

2 witte broodjes   zoetbeleg 
 ham of kaas

1,75

Disco Pannenkoek   versiersels  
 stroop  poedersuiker

5,75

Bibi’s Mixmaaltijd  frietjes  
 2 bitterballen  2 kipnuggets  
 2 mini frikandellen  appelmoes 
 mayonaise

6,25

Knakworsten  frietjes 
 appelmoes  mayonaise

6,25

Pasta bolognese  kaas 
 stokbrood 

6,50

Groente wrap   frietjes 
 appelmoes  mayonaise 

6,75

Kibbeling  frietjes  appelmoes  
 mayonaise  remouladesaus 

7,25

Voor de Bandiet  je krijgt een 
bord en bestek en steelt stiekem 
eten van je papa of mama!

0,00

Voor de Kids

  = Vegetarisch of mogelijk. Vraag onze medewerkers naar de allergenenkaart.
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