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Warme dranken
Koffie        €2,20
Thee         €2,20
Verse muntthee     €2,50
Cappuccino     €2,30
Koffie verkeerd    €2,30
Wiener Melange   €2,30
Espresso          €2,30
Dubbele espresso   €3,25
Latte macchiato   €2,70
Warme Chocomel €2,50 
Met verse slagroom+€0,50
Warme schrobbelèr
met  verse slagroom €2,75

Irish koffie      €5,75
Italian koffie     €5,75
Dom koffie      €5,75
French koffie     €5,75
Spanish koffie     €5,75
Woeste koffie     €5,95
Tamme Petra     €5,95

Zuivel
Fristi         €2,25
Chocomel      €2,25

Frisdranken
Coca-cola       €2,20
Coca-cola zero    €2,20
Fanta         €2,20
Cassis        €2,20
Sprite         €2,20
Bitter Lemon     €2,20
Tonic         €2,20
Chaudfontaine bl.   €2,20
Chaudfontaine rd. €2,20
Rivella        €2,25
Lipton ijsthee     €2,25
IJsthee groen     €2,25

Vruchtensappen
Jus d’orange     €2,25
Appelsap       €2,25
Tomatensap     €2,25

Jenevers en diverse
Jonge jenever     €2,25
Citroen jenever    €2,25 
Vlierbessen jenever €2,25
Citroen brandewijn €2,25
Schrobbe1èr      €2,25
Jägermeister     €2,50

Bieren op het vat  
Gulpener vaasje     €2,50
Gulpener halve liter   €4,75
Grimbergen Dubbel   €3,50
Wisseltap*       €.......

Bieren op de fles
Jupiler rood       €2,25
Jupiler 0.0% alch.    €2,35
Grimbergen Blond   €3,75
Grimbergen Tripel   €3,85
Korenwolf Witbier   €3,25
Palm          €3,00
Radler 0.0 % lemon   €3,00
Duvel         €3,75
La Chouffe Blond    €3,75
Karmeliet Tripel    €4,00
Gulden Draak     €4,00
Kriek          €3,25
Liefmans fruitesse    €3,25
Bockbier*      v.a. €3,75
Wisselfles        €......

Wijn, Port, Martini
Witte wijn       €3,50
Rosé wijn        €3,50
Rode wijn       €3,50
Sangria*        €4,75
Moezel wijn       €3,50
Rode port        €3,50
Witte port       €3,50
Martini wit/rood    €3,30

Likeuren 
Amaretto        €4,00
Tia Maria        €4,00
Cointreau        €4,00
Grand Marnier     €4,00
Bailey’s          €4,00
Cuarenta y tres      €4,00
Martell         €4,75
Div. wiskey’s v.a.   €3,80
Mixdranken v.a.    €4,35

* Afrekenen uitsluitend 
 per tafel of groep
* Voorraden seizoensafhankelijk
* Eigen consumpties zijn niet
   toegestaan 

W. www.de-woestehoeve.nl   
F. www.facebook.com/dewoestehoeve  

Soep
Diverse dagsoepen vraag ernaar!    v.a.€4,50
Soep van het seizoen         €5,50

Tosti’s                      Enkel  Dubbel
Tosti ham en kaas              €4,00   €7,00
Tosti Hawaï ham, kaas en ananas        €4,25   €7,50
Tosti ham, kaas en bacon          €4,50   €8,25
Tosti madame ham, kaas en een gebakken ei  €5,00   €9,25
Tosti brie met walnoten en honing       €5,00   €9,25
Tosti pikant ham, kaas, gehakt, ui en chili saus €5,25   €9,50

Belegde broodjes 
keuze uit een witte baguette of bruine triangel

   Kukeleku  
Sla, kip, gekookt ei, bacon en een lekkere cocktailsaus

Frans 
Sla, brie, honing en walnoten

Smos 
Sla, tomaat, komkommer, wortel, 

ei, ham, kaas en mayonaise

Half om half
Sla en een lekkere gehaktbal met mosterd

Tonijn
Sla en een verse huisgemaakte tonijnsalade

Smoked salmon
Sla, gerookte zalm, kappertjes, ui en cocktailsaus

Uitsmijters    
Uitsmijter ham en kaas            €6,75
Uitsmijter met bacon             €7,50
Uitsmijter ham, kaas en bacon        €8,25
Woeste uitsmijter ham, kaas,         €9,25
bacon en vier eieren  

Kroketten met brood           €6,25
Liever friet i.p.v. brood zeg het er even bij!          

‘t Twijfelaartje              €8,75
Klein kopje soep, half  stokbroodje smos, 
snee brood met een kroket

Classic burger 
                

€6,50
Bacon & Cheeseburger            €7,75
Met friet                              +€1,50

Salade tonno met tonijn         €7,75
Salade pollo met kip           €7,75
Salade salmone met gerookte zalm   €8,25
Met extra stokbrood en smeersels    +€1,00

€8,25

€8,50

€7,25

€7,00

€7,75

€8,75


