
De Piete
TAVERNE - RESTAURANT - BISTRO

Wij heten u alvast van harte welkom
voor een heerlijke frisse pint van 
‘t vat, een speciaal-bier uit de fles 
of gewoon een gezellige babbel.

Pils 25cl   € 2,00 
Excelsior 33cl   € 2,60
 50cl   € 3,90 

Corsendonk Blond 6,5 vol.%alc.
Een goudblond abdijbier met een zachte en 
ronde smaak en verfijnde afdronk. Lekker 
vers van ‘t vat.

 33cl   € 3,40
 50cl   € 5,20

Corsendonk Bruin 6,3 vol.%alc.
De geroosterde mout geeft aan Corsendonk 
Bruin zijn volle smaak met een toets van 
chocolade en kruiden.

 33cl   € 3,40
 50cl   € 5,20

Corsendonk Agnus 7,5 vol.%alc.
Een pittig blond bier van hoge gisting, hergist en 
gerijpt op fles tot een levendig parelend bier met 
rijkelijk schuim.

  33cl - € 3,80

Corsendonk Pater 6,5% vol.alc.
Een zacht en donker roodbruin bier van hoge 
gisting, op fles hergist en gerijpt tot een fris en 
levendig bier met een fruitig boeket, een volle 
smaak van mout en zachte afdronk. 

  33cl - € 3,80

Tripel Gold 10% alc.vol.
Corsendonk Gold “Tripel”, een pittig blond bier 
van hoge gisting, eveneens op fles hergist tot 
een levendig parelend bier met een kruidig 
boeket en gehopte afdronk.

  33cl - € 4,10

Deugniet 7,5% vol.alc.
In België gebrouwen met enkel natuurlijke 
gronstoffen. De langzame rijping op de brouwerij 
en de hergisting met levende biergist in elke 
fles, geeft aan Deugniet zijn typische smaak en 
schitterende pareling.

  33cl - € 3,90

Kriek Belgique 3,0 vol.%alc.
Dit rood klaar bier met compacte romige 
schuim heeft een bouquet van gist en rood 
fruit. Een goed gebalanceerde zachte smaak 
met sterke accenten van rode vruchten. Laag 
alcoholgehalte en minder caloriën.

  25cl - € 2,60

Kriek Belgique “on-the-rocks”
In dit speciale glas gevuld met ijsblokjes is Kriek 
Belgique On-the-rocks een heerlijke verfrissing.

  25cl - € 2,60

Blanche de Namur 4,8 vol.%alc.
Blanche de Namur, een verfrissend witbier, 
gebrouwen met de fijnste ingrediënten in de 
Ardennen en ongefilterd afgevuld.

  25cl - € 2,40 

Blanche de Namur Rosée - 3,4% alc.vol.
De framboos maskeert het bittere van de gist 
zonder het volledig te doen verdwijnen, zodat 
het de smaak onderbouwt en een te sterke 
fruitigheid voorkomt. Het is een fris, vrolijk bier.

  25cl - € 2,40

Pilsner Urquell - 4,4 vol.%alc.
Unieke en verfrissende smaak met een fijne 
bitterheid. Slechts 4,4 vol.%alc. en minder 
calorieën. De originele pils van de stad Pilsen 
sinds 1842.

  33cl - € 3,80

Corsendonk Grand Hops - 6,9 vol.%alc.
Grand Hops is een goudblond bier. 
De verfijnde bittere afdronk van het bier is 
afkomstig van exclusieve hopsoorten die worden 
toegevoegd tijdens het brouwproces.

  33cl - € 3,80

Maes radler   € 2,30
Duvel   € 3,80
Omer   € 3,90
Rodenbach   € 2,40
Westmalle tripel   € 4,00
Westmalle dubbel   € 3,80
Orval   € 4,00
Karmeliet   € 3,90

Chaudfontaine plat of bruis 25cl   € 2,00
Chaudfontaine plat of bruis 1L.   € 6,00

Coca Cola   € 2,00
Coca Cola light   € 2,00
Coca Cola zero   € 2,00
Sprite   € 2,00
Fanta   € 2,00
Schweppes tonic   € 2,20
Schweppes agrum   € 2,20
Minute maid sinaasappelsap   € 2,20
Minute maid appelsap   € 2,20
Lipton ice tea sparkling   € 2,20
Lipton ice tea green   € 2,20
Lipton ice tea peach   € 2,20
Tönissteiner vruchtenkorf   € 2,60
Cécémel   € 2,20
Fristi   € 2,20
Gini   € 2,20

Supplement grenadine of munt   € 0,60

Koffie   € 2,00
Decafeïne koffie   € 2,00
Koffie verkeerd   € 2,20
Cappuccino   € 2,40
Latte Macchiato   € 2,40
Lipton thee   € 2,00
Yellow label, Earl grey, Rosebottel, Linde, 
Kamille, Munt, Green tea

Chocolade melk   € 2,20
Chocolademelk met slagroom   € 2,80
Verwenkoffie of thee   € 6,80

Irish coffee (Jameson Irish whiskey)   € 7,50
Marnissimo coffee (Grand Marnier)   € 7,50
French coffee (Cognac)   € 7,50
Russian coffee (Vodka)   € 7,50
Italian coffee (Amaretto)   € 7,50
Hasseltse koffie (Jenever)   € 6,50

Baileys   € 6,00
Cognac   € 6,50
Cointreau   € 6,00
Grand Marnier   € 6,50
Amaretto   € 6,50
Calvados   € 6,50
Jenever jong   € 4,00
Jenever oud   € 4,00

Gordon’s gin   € 5,00
Bombay gin   € 6,50
Vodka   € 5,00
Bacardi rum   € 5,00
Bacardi rum reserva   € 6,50
Jameson Irish whiskey   € 6,00
Jack Daniel’s Tennessee whiskey   € 6,50

Supplement frisdrank   € 1,80

BIEREN VAN ‘T VAT

BIEREN OP FLES

BIEREN OP FLES FRISDRANKEN

WARME DRANKEN

DIGESTIEVEN 5CL.

STERKE DRANKEN

MOCKTAILS & COCKTAILS

HARTVERWARMENDE KOFFIE’S

Peach strawberry   € 4,50
Strawberry Monin, Lipton ice tea peach, 
aardbeien garnering en ijsblokjes

Virgin Mojito   € 4,50
Mojito Monin, Lipton ice tea, munt en limoen 
garnering met schilferijs

Sparkling passion fruit   € 4,50
Lipton ice tea, passion fruit Monin, sinaasappel 
garnering en ijsblokjes

Mojito   € 7,50
Munt, limoen, rietsuiker, Bacardi rum, spuitwater

Maes 0,0%   € 2,30
Leffe 0,0%   € 3,80
Palm 0,0%   € 2,50
Liefmans 0,0%   € 3,00
Sport zot 0,4%   € 4,20

ALCOHOL VRIJE BIEREN
Berry passion   € 6,80
Banaan, framboos, blauwe bes

Strawberry split   € 6,80
Aardbei, banaan, papaya, kers

Carribean kiss   € 6,80
Meloen, aardbei, mango, citroen

SMOOTHIES



Dagsoep   € 3,90
Tomatenroomsoep met balletjes   € 4,20
Kaaskroketten (2 stuks) / (3 stuks)   € 10,00 / € 13,00
Garnaalkroketten (2 stuks) / (3 stuks)   € 13,50 / € 17,50
Mix van kaas- en garnaalkroket (2 stuks)   € 12,50
Gerookte zalm met garnituur   € 14,00

VISGERECHTEN
Kabeljauwhaasje op wijze van de Chef   € 22,00
Vispannetje op “Oostendse” wijze   € 21,00
Scampi in lookboter (6 stuks) / (9 stuks)   € 16,00 / € 22,00
Scampi in curryroom (6 stuks) / (9 stuks)   € 16,00 / € 22,00
Scampi van de Chef met appel en roomsaus (6 stuks) / (9 stuks)   € 17,00 / € 23,00

VLEESGERECHTEN
Côte à l’os “Limousin” (1100gr) (2 pers.)   € 27,50
Steak natuur “Limousin” (Queen size 250gr) / (King size 350gr)   € 20,00 / € 26,00
Mix grill (400gr) - steak, lamskotelet, kalkoenfilet, spiering lapje, pens   € 22,00
Kompas “Limousin” burger met spek, Cheddar kaas en fruitige uiringen   € 16,00
Kipfilet met saus naar keuze   € 15,00
Beenhammetje met mosterdsaus   € 18,50
Varkenswangetjes op wijze van de Chef   € 20,00
Stoofvlees op “Vlaamse” wijze   € 16,50
Koninginnenhapje (vol-au-vent)   € 16,00
Gehaktballetjes in tomatensaus   € 14,00

Alle hoofdgerechten  worden geserveerd met frietjes, pasta, rijst, kroketjes of puree.

VEGETARISCH
Groenten avocado-burger met sla en frietjes   € 15,00
Pasta pesto met zongedroogde tomaatjes en parmezaanschilfers   € 14,00

SAUSEN & SUPPLEMENTEN
Pepersaus, champignonsaus, bearnaisesaus, provencaalsesaus   € 2,80
Supplement portie frieten   € 2,50
Kleine wok van verse groentjes   € 4,00

HOOFDGERECHTEN

VOORGERECHTEN
Aperitief “Kompas”   € 5,50
Sangria wit of rood   € 6,00
Picon vin blanc   € 7,50
Cava (glas)   € 4,80
Martini wit of rood   € 3,60
Porto wit of rood   € 3,60
Sherry   € 3,60
Ricard (5cl)   € 5,80
Petit Ricard (2,5cl)   € 3,20
Pineau de Charentes   € 3,60
Kirr   € 4,50
Kirr royal   € 5,30
Campari natuur   € 4,50

Supplement frisdrank   € 1,80

Salade “Kompas” met spek, appel 
     en scampi   € 16,00
Caesar Salade met kip 
    en Parmezaanse kaas   € 14,00
Salade “Neptune” met gerookte zalm, 
     scampi en garnaaltjes   € 19,00
Gemengde salade   € 4,00

Spaghetti bolognaise   € 12,00
Lasagne bolognaise   € 14,00
Tagliatelle “Kompas”   € 19,00
Gerookte zalm, scampi en garnaaltjes

Pasta pesto met Serrano ham   € 16,00
Penne met 4 kazen   € 15,00

Balletjes in tomatensaus   € 8,50
Frikandel met appelmoes   € 8,50
Vol-au-vent   € 8,50
Kipnuggets met appelmoes   € 8,50
Hamburger kids met broodje   € 8,50
Kipfilet met ananas met clownneus   € 8,50
(kerstomaatje)

Spaghetti bolognaise   € 8,50

Alle kindergerechten hebben nadien 
recht op een rijsje.

Jamon Serrano   € 5,00
Serrano ham

Brocheta de cerdo   € 5,00
Mini brochetjes met zoet-zure saus

Alitas de pollo picantes   € 5,00
Pikante kippenvleugels

Gepaneerde mosselen   € 5,00
met verse tartaarsaus

Zalmrolletjes   € 5,00
gevuld met kruidenkaas

Waaier van vijf tapas   € 18,50
Portie kaas “Watou”   € 4,50
Portie salami “Boerke”   € 4,50
Portie gemengd kaas en salami   € 4,50

SALADES

PASTAS

KINDERGERECHTEN

APERITIEVEN

TAPAS

Vragen over allergenen, 
stel ze gerust.

Les Fenières Rouge (Frankrijk, Languedoc)
Zachte rode wijn
Dit is een levendig rode wijn met paarse schittering. 
De neus is complex met aroma’s van zwart fruit en 
kruiden. De smaak heeft vegetale tonen en subtiele 
taninines die zorgen voor een evenwichtige wijn met 
een fruitige en kruidige finale die lang aanhoudt.

Les Fenières Blanc (Frankrijk, Languedoc)
Droge witte wijn
Heeft een strogele kleur met groene schittering. 
De geur is van wit steenfruit met toetsen van citrus. 
De smaak is fruitig van witte perzik en exotische vruchten. 
Een frisse en zachte wijn die prima in balans is met een 
vleugje vanille en brioche ronden het geheel af.

Les Fenières Rosé (Frankrijk, Languedoc)
Fruitige rosé wijn
Deze wijn heeft een roze kleur met grijze schijn. De geur 
is van fris rood fruit zoals bosaardbei en framboos. De 
smaak geeft een frisse sensatie in de mond dankzij het 
mooie evenwicht tussen het fruit en de aangename zuren.

glas   € 4,20
1/2 L.   € 10,20
fles   € 16,70

Borgo Fanti Negroamaro (rood)
Intens kersenrood met aroma’s van zwarte kersen en 
vanilletinten. Is een volle, geconcentreerde wijn met een 
harmonieuze body. Zachte, elegante tannines.

fles   € 22,00

Mission Royale (wit)
Lichtgeel met groene reflexen. Exotische toetsen met wit 
steenfruit, florale aroma’s met citrusaccenten. Vol van 
smaak met frisse minerale accenten.

fles   € 19,50

Premo Rossato
Zalmroze kleur. Aroma’s van aardbei,perzik en mango.
komen in de mond met een lichte mineraliteit. Afdronk 
van meloen, perzik en passievrucht met mooie frisheid. 

fles   € 21,00

PANNENKOEKEN WIJNEN & CAVA

IJSROOM
Dame Blanche   € 7,00 
Vanille bourbon ijs / slagroom / warme 
chocoladesaus

Dame Noire   € 7,00 
Chocolade ijs / slagroom / warme chocoladesaus

Coupe brésilienne   € 7,20 
Caramel cream ijs / slagroom / caramelsaus / 
brésilienne nootjes

Coupe advokaat   € 7,60 
vanille bourbon ijs / slagroom / advokaat

Coupe aardbeien (seizoen)   € 8,00 
Vanille bourbon ijs / slagroom / verse aardbeien

Coupe Panaché   € 6,00 
3 bollen ijsroom naar keuze / slagroom

Coupe vers fruit   € 8,50 
Vanille bourbon ijs / slagroom / vers fruit

Coupe “Kompas”   € 8,80 
Ananas ijs / kiwi-banaan ijs / 
verse kiwi-banaan- ananas / slagroom 

Banana split   € 7,20 
Vanille bourbon ijs / banaan /
 warme chocoladesaus / slagroom

Luikse koffie   € 7,00 
Caramel cream ijs / espresso & cream ijs / 
mokka koffie / slagroom

Coupe Portobello   € 8,50
Italiaans vanille- en chocoladeroomijs versierd 
met koffiebonen MET GRATIS KOFFIEMOK!!!

Met boter en suiker   € 4,50 
Mikado met ijs en chocoladesaus   € 6,50 
Met ijs   € 5,50 
Met warme chocoladesaus   € 5,50 
Met caramelsaus   € 5,50 
Met advokaat   € 6,50 
Met vers fruit   € 7,50 
Met aardbeien (seizoen)   € 7,50 
Supplement slagroom of ijs   € 1,50 

Dienst en btw inbegrepen Dienst en btw inbegrepenDienst en btw inbegrepen

Pizzella verdure al vapore   € 8,00
Met gestoomde groenten (vegetarisch)

Pizzella proscuitto funghi   € 8,00
Met ham en champignons

Pizzella Margherita   € 8,00
Met tomaat, mozzarella en basilicum 

Pizzella 4 formaggi   € 8,00
4 kazen

PIZZELLA

Croque monsieur   € 9,00
Croque madame (spiegelei)   € 12,00
Croque bolognaise (spaghettisaus)   € 13,00
Croque Hawaï (ananas)   € 10,00

CROQUES

DESSERTEN
Moelleux van chocolade met vanille ijs   € 7,50 
Crêpe Suzette met Grand-Marnier   € 8,00
Tartelette fine aux pommes met caramelijs   € 7,50


