
Dinerkaart

Brasserie 
de Hagehorst

Genieten met een grote G!



Welkom bij Brasserie de Hagehorst

2 gangen: 24,50 - 3 gangen: 29,50

Droge witte wijn per glas

Leafs Sauvignon Blanc - Zuid-Afrika 3,75

Leafs Chardonnay - Zuid-Afrika 3,95

Rosé wijn per glas

Leafs Cinsault Rose - Zuid-Afrika 3,75

Aderum Garnacha organic - Spanje 3,95

Rode wijn per glas

Leafs Merlot - Spanje  3,75

Leafs Cabernet Sauvignon - Spanje 3,95

Hagehorstmenu 
V.a. 24,50

Forelmousse  - komkommer - mierikswortelmayonaise- zwarte olijf

Gebakken eendenborst - gekarameliseerde ui - rozemarijnjus  
OF

Gebrande rode mul - witte wijnsaus - aardappeltaart

Aardbeien panna cotta - chocolade parfait - sponscake van framboos

Voorgerecht

Dessert

Hoofdgerecht
beide gerechten geserveerd met aardappelgarnituur, warme groenten & rauwkost

Wij heten jullie van harte welkom in onze Brasserie! Maak kennis met het verrukkelijke Vechtdal.  
Dit seizoen kun je nog meer genieten van verse producten uit onze streek. 

Met een vernieuwde menukaart met à la carte gerechten wordt het nog moeilijk om te kiezen. 

Misschien is één avondje Brasserie dan ook wel te weinig… 
Gelukkig staat ons keuken- en horecateam altijd voor jullie klaar!

Nijenhuis IJs - Vechtdal room- en sorbetijs

Ernie van der Kolk - rood fruit

Aspergeboerderij Nijenhuis - asperges en rood fruit

PRODUCTEN

Slagerij Kosse - Vechtdalrund

Slothoeve  - eieren 

Bakkerij ten Brinke - gebak 

Fles huiswijn 18,50

Huiswijnen



Voorgerechten

Voorgerechten
Gebonden Tomatensoep 5,75

Soep van de Dag  5,75

Grove Stoete  - breekbrood  
- aioli - kruidenboter  

4,95

Champignon Dordogne    
- gefrituurde champignons  
- couscousburger - knoflookmayonaise

 6,95

Forelmousse - komkommer  
- zwarte olijf - mierikswortelmayonaise

9,50

Buikspek - gamba - charonschuim  
- kruidenmayonaise

10,95

Carpaccio  - rucola - truffelmayonaise  
- pijnboompitten - parmezaanse kaas

11,75

Salades
Caesar Salade - kip - spek - ei  
- caesardressing - Parmezaanse kaas

10,95

Italiaanse salade   - mozzarella  
- zongedroogde tomaat - rucola  
- balsamico dressing

10,75

Salade runder pastrami  
- truffelmayonaise - walnoot - radijs 

10,95

Geserveerd met brood

Hoofdgerechten
Geserveerd met aardappelgarnituur, warme groenten & rauwkost

Beerze schnitzel - kriel - spekjes  
- groente - champignonroomsaus 

18,50

Gemarineerde saté - satésaus  
- oerfriet - atjar - kroepoek 

15,75

Vechtdal hamburger - cheddar - ei  
- spek - kruidenmayonaise - oerfriet 

16,75

Mixed grill - varkenshaas - biefstuk  
- kipfilet - pepersaus

20,50

Vechtdal biefstuk - kruidenboter 22,50

Gebakken eendenborst  
- gekarameliseerde ui - rozemarijnjus 

22,50

Fish & Chips - kabeljauwfilet  
- oerfriet - remouladesaus 

16,50

Gebrande rode mul - witte wijnsaus  
- aardappeltaart 

19,50

Ravioli   - spinazie - ricotta   
- witte wijnsaus - zwarte olijf

16,75

Licht pittige curry   - groente - kerrie 
- kokos - rijst

16,25

Extra bij te bestellen: 

Oerfriet  2,50 

met fritessaus

Proeverij voor 2 personen

- buikspek - gamba - forelmous  
- tomatensoep - breekbrood - aioli

17,50
(2 pers.)

 = Vegetarisch of mogelijk           Vraag onze medewerkers naar de allergenenkaart



Tip!
Softijs 

Beerze soes - vanille roomijs  
- aardbeien - chocolade 

5,95

Sorbet - vers fruit - aardbeiensorbet  
- citroensorbet - slagroom

6,75

Aardbeien panna cotta - chocolade 
parfait - sponscake van framboos

7,50

Crème Brûlée - citroensorbet  
- salted karamel - slagroom

6,75

Cheesecake - frambozen parfait  
- salted karamel 

7,50

Kinderijs beker - vanille roomijs 
 - aardbeiensorbet - slagroom 

4,95

Aangeklede koffie
Met likeur en koffie soort naar keuze

7,50

Samengestelde koffie
Irish, French, Italian, etc.

6,75

Low Tea
Potje thee met 3 lekkernijen

5,75

Likeuren
Onder andere Likeur 43

5,25

Cognac, Calvados 5,75

Whiskey 5,25

Verschillende soorten overheerlijk ijs 
verkrijgbaar in ons ijshuis.

Voor de Kids
Alle friet gerechten worden geserveerd met groenten

Tomatensoep  - stokbrood 3,95

Disco Pannenkoek  - versiersels  
- stroop - poedersuiker

5,75

Knakworsten - frietjes  - appelmoes  
- mayonaise

6,25

Bibi Mixmaaltijd - frietjes  
- 2 bitterballen - 2 kipnuggets - 2 mini 
frikandellen - appelmoes - mayonaise

6,25

Kibbeling - frietjes - appelmoes  
- mayonaise - remouladesaus 

7,25

Pasta bolognaise  - kaas - stokbrood 6,50

Groente wrap - frietjes - appelmoes 
- mayonaise 

6,75

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

0,00

Desserts
Voor elk wat wils



VOor bij de borrel
Grove Stoete 
Breekbrood met kruidenboter en aioli

4,95

Van Dobben Bitterballen
8 stuks geserveerd met  
mosterd en mayonaise

6,50

Bittergarnituur
15 frituurhapjes met bijpassende sausjes

9,95

Borrelplank (2 personen)
brie - jonge kaas - pastrami 
- 9 frituurhapjes - breekbrood - aioli

11,50

Dranken

Koude dranken
Cola, Cola Light, Cola Zero 2,40

Sinas, Cassis, Sprite, Ice Tea 2,40

Bitter Lemon, Tonic, Ginger Ale 2,40

Rivella, Dubbelfrisss 2,40

Appelsap, Jus d’Orange 2,40

Spa Blauw, Spa Rood 2,40

Fristi, Chocomel 2,40

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
Schwinkels pils (0.25 ltr tap) 2,70

Schwinkels 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 Rose  
- 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

Prijs per fles 18,50

Warme dranken
Koffie, Espresso, Thee 2,25

Verse muntthee met honing 2,90

Gemberthee met citroen 2,90

Cappuccino, Koffie verkeerd 2,60

Latte Machiatto 2,90

Warme chocolademelk 2,60

Warme chocolademelk met slagroom 2,90

Irish, French, Italian coffee etc. 6,75


