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Frisdranken
Appletise € 3.50

Coca-cola € 2.80

Coca-cola Zero € 2.80

Fanta Orange € 2.80

Sprite € 2.80

Ginger Beer € 3.00

Ice-Tea € 2.80

Nordic Agrum € 2.80

Nordic Tonic € 2.80

“Big Tom” Tomatensap € 5.00

Sinaasappelsap € 3.00

Multivitaminesap € 3.00

Appelsap € 3.00

Vers sinaasappelsap € 5.00

Tönissteiner Orange 
(suikervrij) € 3.50

Tönissteiner Citroen 
(suikervrij) € 3.50

Cécémel € 3.50

Red Bull € 5.00

Chaudfontaine 
Plat/Bruis

25cl € 2.80

50cl € 5.00

Perrier € 3.50

Bieren

Stella Artois
(van ‘t vat)

25cl € 2.80

33cl € 3.50

50cl € 5.50

Carlsberg € 3.20

St. Hubertus Blond € 4.50

Jupiler Blue € 2.50

Kriek Liefmans € 3.50

Vedett € 3.50

Westmalle Dubbel/Tripel € 4.50

Duvel € 4.50

Orval € 4.50

Rodenbach € 3.20

Kasteelbier 
Blond/Bruin/Rouge € 4.50

Hoegaarden € 3.20

Export Blauw € 3.00

La Chouffe Blond € 4.50

Ename Blond/Bruin € 4.00

Chimay Wit/Blauw € 4.50

Rochefort € 4.50

Sint-Canarus € 4.00

Brugse Zot Blond € 4.50

Karmeliet Tripel € 4.50

Omer Blond € 4.50

La Trappe Quadrupel € 4.50

Le Fort Blond/Bruin € 4.50

Fourchette Blond € 5.00

St. Bernardus Tripel/Abt 12 € 4.50

Cornet Blond € 4.50

Victoria Blond € 4.50



Aperitieven
Glas Champagne € 12.00

Glas Cava € 7.00

Bernard Massard Rosé (20cl) € 12.00

Aperitief Maison € 8.00

Picon Witte Wijn € 9.00

Ricard € 6.50

Kirr Witte Wijn € 5.50

Kirr Royale € 12.50

Campari Orange € 10.00

Pisang Orange € 10.00

Passoa Orange € 10.00

Martini Den Bek 
(1/2 wit, 1/2 rood) € 6.00

Martini Wit/Rood € 6.00

Martini Royale € 10.00

Martini Tonic € 9.00

Pineau De Charentes € 6.00

Sherry € 6.00

Porto Wit/Rood € 6.00

Somersby Appel € 7.00

Aperol Spritz € 10.00

St. Germain Spritz € 10.00

Limoncello Tonic € 10.00

Negroni € 10.00

Moscow Mule € 10.00

Vodka Orange € 10.00

Dark & Stormy € 10.00

Sterke dranken
Vodka € 8.00

Bacardi € 8.00

Havana Club € 9.00

Otis Rum € 9.00

Whisky J&B € 8.00

Whisky J. Walker 
Red/Black Label € 9.00

Whisky J. Daniels € 10.00

Whisky Glenfiddich € 10.00

Whisky Talisker 10 years € 11.00

Whisky Oban 14 years € 11.00

Cognac € 8.00

Calvados € 8.00

Grand Marnier € 8.00

Cointreau € 7.50

Amaretto € 7.50

Baileys € 7.50

Poire Williams € 8.00

Elixir d’Anvers € 8.00

Limoncello € 8.00

Licor 43 € 7.50

Sambuca € 7.50

Filliers 30° € 3.00

Filliers 38° € 5.00

Jägermeister € 3.00

Wortegemsen € 3.50



Gin
Bombay Sapphire € 8.00

Copperhead € 8.00

Filliers Dry 28 € 9.00

Filliers Pink Gin € 9.00

Gin Mare € 8.00

Hendrick’s € 9.00

Monkey 47 € 10.00

Tanqueray € 10.00

Tanneke € 11.00

Gaugin

Classic € 10.00

Beach € 10.00

Mountain € 10.00

Puerto de Indias Strawberry € 10.00

Alcoholvrij
Sport Zot € 3.50

Carlsberg 0.0% € 3.00

Stella Artois 0.0% € 2.50

Liefmans 0.0% € 3.00

Crodino Tonic € 8.00

Nona Gin Tonic € 10.00

Seedlip Grove 42 Gin Tonic € 10.00

Aperol 0.0% € 8.00

Mocktail van het huis € 8.00

Warme dranken
Espresso € 2.80

Espresso Decafeïne € 2.80

Espresso Mokka € 2.80

Espresso Cappuccino 
(slagroom of melkschuim) € 3.50

Latte Macchiato € 4.00

Iced Latte Macchiato € 4.00

Latte Karamel € 4.20

Iced Latte Karamel € 4.20

Warme Chocomelk € 3.50

Verse Thee € 4.00

Earl Grey / China Gunpowder / 
Kruidentuin / Fruitgaard / Kamille / 
Rozebottel / Munt / Gember

Irish / French / Baileys / 
Italian / Normandische/ 
Flemish Coffee

€ 9.00

Koffie Den Bek (Advokaat) € 8.00

Kies zelf voor een florale, 
intense of fruitige mix:

Tonic Original € 3.00

Tonic Pink Pepper € 3.00

Tonic Orange 
Blossom & Lavender € 3.00

Tonic Hibiscus € 3.00



Tapas ‘to share’
Carpaccio gerookte Holstein € 18.00

Toast gerookte zalm € 18.00

Bordje Italiaanse ham € 18.00

Tapas bord € 30.00

Bruschetta Ham € 18.00

Bruschetta Zalm € 18.00

Bruschetta Burrata, Ham en Truffel € 22.00

Mini Loempia’s € 12.00

Bourgondische Bitterballen € 16.00

Mini Garnaalkroketjes € 18.00

Mini Kaaskroketjes € 16.00

Calamares € 17.00

Visreepjes ‘Goujonettes’ € 18.00

Voorgerechten
Gerookte zalm met toast € 18.00

Carpaccio van 
gerookte Holstein € 18.00

Carpaccio van rundsvlees € 18.00

Carpaccio van tonijn € 18.00

Kaaskroketten € 15.00

Garnaalkroketten € 18.00

Scampi look € 18.00

Scampi chef € 18.00

Salades
Geitenkaas € 22.00

Geitenkaas/Spek/Appel € 25.00

Geitenkaas/Warme 
Gerookte Zalm € 25.00

Scampi € 24.00

Scampi/Spek/Appel € 25.00

Scampi/Gerookte Zalm € 26.00

Van de Chef, Scampi/
Gerookte Zalm/Tonijn € 27.00

food-   corner



Allergeneninformatie  
vragen bij Katia

Keuken is open van 11u30 tot 14u00  
en van 18u00 tot 21u00

Hoofdgerechten
Pasta Scampi Chef € 26.00

Pasta Truffel € 26.00

Risotto Scampi € 26.00

Scampi Chef € 26.00

Vegetarische Pasta € 20.00

Hamburger Den Bek 
(ui/kaas/spiegelei) € 24.00

Brasburger 
(tussen een broodje) € 24.00

Handgesneden steak tartaar € 26.00

Carpaccio van rundsvlees € 25.00

Carpaccio van tonijn € 27.00

Kinderkaart (tot 12 jaar) 
Kaaskroketten € 10.00

Garnaalkroketten € 12.00

Frikandellen € 10.00

Desserts
Dame Blanche € 9.00

Coupe Brésilienne € 9.00

Coupe Vanille € 8.00

Coupe Advokaat € 10.00

Coupe Aardbeien (seizoen) € 10.00

Coupe ‘Kolonel’ 
Citroensorbet/ Vodka € 11.00

Café Glacé € 10.00

Café Glacé met Baileys € 12.00

Duo van sorbet € 10.00

Kinderijsje (2 bollen) € 6.00

Warme appeltaart 
met ijs en slagroom € 10.00

Crème Catalana (ijs) € 9.00

Crème Brûlée € 9.00

Chocolade Moelleux € 11.00

Sabayon € 11.00

Varkenswangetjes € 27.00

Steak Chateaubriand € 28.00

Belgische Entrecôte 6-rib € 30.00

Ierse Rib-Eye € 32.00

Filet Pur € 33.00

Varkens Côte à l’os € 28.00

On the side:
Salade / Witloofslaatje / Tomatensalade /
Appelmoes / Frietjes / Kroketten

Saus naar keuze:
Champignon / Peperroom / Béarnaise / 
Choron / Kruidenboter

Varkenswangetjes 
met appelmoes € 12.00

Steak € 15.00

Hamburger met appelmoes € 12.00



Huiswijnen

Château Tertre de Courban wit - Bordeaux Sec
Deze witte bordeauxwijn is gemaakt van 50% sauvignon, 35% sémillon en 15% muscadelle.  
Het is een droge, fruitige wijn met aroma’s van citroen en pompelmoes.

WolfTrap wit - Boekenhoutskloof / Zuid-Afrika 
Krachtige witte wijn die gemaakt wordt van Viognier, Chenin blanc en Grenache blanc.  
Complexe geur met tonen van bloesem, citrus, zoete kruiden, vanille en abrikoos. Een volle, rijpe  
aanzet en rijke smaak van steenfruit, kruiden, mooi geïntegreerde invloed van eikenhout. 

Gris de Gris rosé - Château de Corneilla / Côtes du Roussillon 

Sappige, lichte rosé met een sterk karakter in de chique stijl van Château Corneilla.  
Elegant, verleidelijk en makkelijk te drinken. Wijn gemaakt van Grenache en Syrah druiven,  
die dicht bij de zee groeien en ‘s nachts geoogst werden om alles fris te houden. 

Château Tertre de Courban rood - Bordeaux Supérieur  

Blend van Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot en Petit Verdot. De hoofdmoot aan  
Cabernet Sauvignon en Merlot zorgt steeds voor een geslaagde wijn met veel fruit, een rijke  
en volle structuur en een super elegantie. Petit Verdot zorgt voor het verlenen van finesse.

Wolf Trap rood - Boekenhoutskloof / Zuid-Afrika  

Kruidige, geurende blend van Syrah, Mourvèdre en Viognier. Samen zorgen die druiven voor een  
fruitige neus: pruimen, bosbessen en wat specerijen. Je proeft rood en donker fruit, kersen en  
zijdezachte tannines. Een mooie, lange afdronk.

Rode & Witte huiswijn Rosé Huiswijn

glas € 5.00 € 5.50

1/4 karaf € 9.60 € 10.00

1/2 karaf € 19.00 € 20.00

fles € 28.00 € 30.00

There’s always time
for a glass of wine



Specials
Cava Pupitre – Brut
Cava met fijne, zachte belletjes, droog met mooie frisheid en fruitige afdronk. 
Aroma’s van vlierbloesem, appels en heel subtiel wat honing. Druif-Xarel-Lo, 
Parrelada, Macabeo.

 € 7.00

 € 32.00

Prosecco Lorenzon Brut - DOC - Freudi di Romans
100% Glera-druif, is mineraal en droog van structuur, schitterende pareling met 
aromatische kracht. Frisfruitige, bloemige aroma’s worden mooi ondersteund, 
fijne noties van appel en citrusfruit. Delicate en zachte smaak met perfect  
gebalanceerde zuren.

 € 8.00

 € 39.00

Champagne H.Goutorbe Cuvée Tradition -  Brut
Bleke strogele kleur, expressieve neus, van wit fruit, citrusvruchten, wilde 
bloemen, met zoete hints op het einde (honing, gekonfijt fruit, gebak). De wijn 
bevredigt het gehemelte met zijn volle, aanhoudende smaak Pinot Noir 70%, 
Chardonnay 25%, Pinot Meunier 5%.      

 € 11.00

 € 55.00

Champagne Deutz Classic - Brut
De Brut Classic van Deutz is een champagne gemaakt van een prachtige assem-
blage van chardonnay, pinot meunier en pinot noir. Deze wijn is een klassieker 
van dit wijnhuis: een perfecte uitdrukking van de stijl van Deutz, die tussen 
elegantie en harmonie zweeft.    

 € 80.00

Rosé wijnen

M de Minuty - Rosé / Côtes de Provence
Een heerlijke wijn met de aromatische harmonie van Grenache en Cinsault geeft 
een toets van perzik en gekonfijte sinaasappels. Zijn mond vertoont frisheid en 
ronding tot de finale.

€ 39.00

Miraval Rosé - AOC Joli-Pitt-Perrin  Provence / France 

Heerlijke Rosé wijn gemaakt door de familie Perrin in opdracht van Angelina 
Jolie en Brad Pitt. De Miraval Côtes de Provence is een heerlijke frisse rosé-wijn 
met duidelijke aroma’s van rood fruit, perzik en bloemen. Heerlijk fris en sappig 
met een verleidelijke en vooral zachte afdronk. Bovendien is deze rosé gemaakt 
van biologisch geteelde druiven. Deze cuvée is samengesteld uit Cinsault,  
Grenache, Syrah en Rolle. Rolle is de zelfde druivensoort als de in Italië bekende 
Vermentino. 10% van de wijn werd in oude houten vaten opgevoed om de wijn 
karakter en crèmigheid te geven.

€ 50.00

Zoete witte wijn

Château Le Fagé - Moeillieux Bergerac
Deze aangenaam zoete, witte wijn wordt gemaakt van 88% Sauvignon Blanc  
druiven en 12% Sémillon druiven. De aangename neus bevestigt wat de licht  
strogele kleur van deze wijn al doet vermoeden: fijne, elegante tonen van bloe-
men en rijpe abrikoos. De smaakbeleving is verfijnd, zacht en biedt voornamelijk 
tonen van rijp steenfruit zoals perzik en abrikoos, met een florale ondertoon en 
een bijzonder aangenaam zoetje dat niet te overheersend is. De afdronk is vol, 
levendig en houdt lang aan met voornamelijk tonen van abrikoos.

€ 29.00



Witte wijnen

Montes Reserva Chardonnay - Colchagua Valley / Chili
Een intense wijn met veel fruit en tropische aroma’s en smaken van banaan, ananas 
en passievrucht en iets van perzik en citrus. De gisting en rijping op eikenhout 
komt in de geur en smaak terug in een subtiele, verfijnde toets van vanille.

€ 30.00

SCAIA Bianca - IGT Veneto  - Tenuta Sant’ Antonio 

Bij het proeven heeft de wijn een strogele tint met lichtgroene reflecties. Het boeket 
op de neus is bloemig, we vinden jasmijn, acacia en citrusvruchten, sinaasappel en roze 
grapefruit. Het aromatische palet is complex en gevarieerd. De aanzet in de mond is 
fris, de wijn is sappig en zacht.

€ 35.00

Idisma Drios Chardonnay - Wine Arte Estate Drama / 
Greece  

Fel blinkend groengoud. Zeer aantrekkelijk Bourgondisch bouquet van citrus, 
grapefruit en ananas met vanille, ceder en smeulend haardvuur à la Puligny-Mon-
trachet. Enorm geconcentreerd van smaak met citroenolie, gele grapefruit en een 
geroosterd hazelnootje. De uitstekende frisheid en het vulkanische ziltig/stenige 
karakter brengen alle rijkdom in balans. Top Chardonnay in Puligny-Montrachet 
stijl van één van de beste wijnmakers van Griekenland. 6 maanden ‘sur lie’ gerijpt 
in Franse eiken vaten (1/3 nieuw). 100%

€ 36.00

Chablis Vaudon - Joseph Drouhin  

Lichtvoetig en complex, fluweelzachte en lichte witte wijn in de mond. In de 
afdronk inspireert deze witte wijn uit Bourgogne uiteindelijk met een prachtige 
lengte. Ook hier zijn er hints van peer en zwarte kers. In de afdronk komen  
minerale tonen van de door kalksteen gedomineerde bodem.

€ 45.00

Chablis Réserve de Vaudon 1/2 € 28.00

Sancerre Cuvée Exeptionelle - H.Bourgois / Loire  

Bijzonder gebalanceerde Sancerre uit het hart van de Sancerre-regio, met haar 
wijngaarden rondom Chavignol. Aroma’s van pompelmoes en exotisch fruit  
komen je tegemoet gevolgd door een frisbloemig, fruitig palet in de mond.

1/2 € 28.00

€ 50.00

Saint - Veran - Château de Fuissé / Maçonais  

De wijn, gemaakt van de Chardonnay druif heeft een krachtig aroma van bloemen 
en rijpe vruchten. De smaak is rijk, stevig, vol en heeft een lange, zachte afdronk.

€ 50.00

Genoels-Elderen Blauw Chardonnay / België  

Een lichtgele wijn met groene tint. In de neus bloemige aroma’s met daarnaast 
impressies van jong steenfruit. Zeer verfrissend in de mond met mooie zuren op 
het einde. 100% Chardonnay.

€ 48.00



Rode wijnen

Wereldwijnen

Papa Luna Red - El Escoses Volante DO / Catalayud 
Papa Luna was vroeger de huiswijn van het beste restaurant ter wereld in Spanje 
El Bulli. Dit is een fruitige, erg smakelijke wijn van 70% Garnacha, 25% Syrah en 
5% Mazuela en Monastrell. We herkennen duidelijk de ‘garrigue’ of kruidentuil 
van de Grenache en Syrah uit deRhônevallei. Versmolten tannines met massa’s 
fruit en lichte rokerige afdronk met vanilletoetsen.

€ 33.00

Nerio - Nardo Riserva - Schola Sarmenti / Puglia
Een vlezige smaak met een sterke vleug van rijp vruchtvlees, betoverd door een 
aangename frisheid met levendige tannine, verpakt in een zoete zachtheid en een 
lange bedwelmende afdronk. Italië – Puglia : 80% negroamaro - 20% malvasia nera.

€ 39.00

Kaapzicht Pinotage / Zuid-Afrika  

De Kaapzicht Pinotage is 100% Pinotage, de autochtone druif voor rode wijn in 
Zuid-Afrika. Mooie volle rode wijn met aroma’ ’s van wilde bosvruchten, pruimen, 
braambessen, toast, cederhout, vanille.Fijn en elegant mondgevoel.

€ 42.00

Barbera d’Alba - PIANI - Pelissero / Piemonte Italië  

De naam “Piani” is afkomstig van de regio waar de wijngaarden liggen voor deze 
Cuvée. Deze percelen zijn uiterst geschikt voor het verbouwen van Barbera druiven. 
Het woord Piani betekent plat, en slaat op de minder hellende vorm van het 
landschap voor deze wijngaarden.  
Mond: Sappige aanzet met de nodige aciditeit, een goede textuur zorgt ervoor 
dat dit een uiterst interessante wijn is. Vrij complex en met een goede lengte. 
Neus: De aroma’s zijn uiterst delicaat, met impressies van zwarte bessen, rijpe 
kers en een vleugje zoethout. Kleur: Intense robijnrode kleur.

€ 50.00

Rhônevallei

Gigondas - Aux Lieux Dits - Domaine Santa Duc / Rhône 

Grenache 75%, Syrah 10%, Mourvèdre 13%, Cinsault 2% (met een gemiddelde 
leeftijd van 40 jaar en op biologische wijze gecultiveerd), kruidige aroma’s van 
framboos, kersen en sappige bloemen, samen met een levendig mineraal element. 
Biedt geconcentreerde maar levendige rode bessenlikeur, bloemige pastille en 
spicecake smaken. Zijdezachte tannines omlijsten het aanhoudende, zoete fruit 
van de wijn.

€ 70.00

Bordeaux

Château La Gabarre - Bordeaux Supérieur
Deze Bordeaux Supérieur dankt zijn ‘rondeur’ en aromatische complexiteit aan 
de kiezel- en grindhoudende grond. De wijn rijpt 12 maanden in Franse eiken vaten 
(1 tot 2 jaar oud) en daarna 6 maanden in grote vaten om de traditionele rijping 
te voltooien. Een wijn met goed geconcentreerde aroma’s (vanille en zwart rijp 
fruit). Zacht en mondvullend. Cabernet Franc, Cab. Sauvignon, Merlot.

€ 30.00

MAGNUM

€ 55.00

Fief de La Haye - St-Estephe 

Een elegante, levendige rode wijn met aroma’s van rood fruit en een geconcen-
treerde, lange afdronk. Cépage’s - Cabernet Sauvignon, Merlot

€ 45.00



Château Rocher Corbin - Montagne St-Emilion  
Deze wijn is zeer intens kersenrood, heeft een complexe neus met toetsen van 
rijp fruit en een discrete houttoets. In de mond is hij rijk, harmonieus met rijpe 
tannines. Druif: Merlot, Cabernet franc, Cabernet sauvigon.

1/2 € 25.00

€ 43.00

Château Croque Michotte - St-Emilion Grand Cru  

Aroma’s van rood fruit, kersen, viooltjes en noties van tabak. deze wijn bevat 
heel veel fruitplezier, de concentratie in het midden is zeer goed en ook de 
smaak blijft tot in de afdronk sensueel met  afwisselend rood en zwart fruit en 
zijdezachte tannines. Merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon.

1/2 € 35.00

€ 69.00

Château Carteau - Côtes Daugay - Grand Cru St-Emilion
Carteau blijft een volbloed Merlot met impressies van rode bes, kers, laurier 
en ceder. Zachte textuur en genereus van smaak, met wederom impressies van 
pruim, rode bes en de voor top Saint-Emilion kenmerkende vuursteen. Druiven: 
Merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon.

€ 45.00

Château de La Commanderie - Lalande de Pomerol
Een heldere kersenrode wijn, een typische voorbeeld van hoe een zachte bor-
deaux kwaliteitswijn moet zijn. U ruikt zeer zuivere aroma’s van rijpe krieken, 
zachte zomerse bloemen, aalbessen en een houtopvoeding. In de mond is de wijn 
zijdezacht met een elegante ronde textuur, rokerige zachte tannines en een zeer 
lange afdronk. Druif: 55% Merlot, 27% Cabernet Franc, 18% Cabernet Sauvignon.

1/2 € 26.00

€ 45.00

MAGNUM

€ 90.00

Château Garonne Saint - Gemme - Haut Médoc 
Zwarte vruchten maar ook gerookte en gebrande toetsen in de neus. Dit is een 
zeer mooie Haut Médoc, met een mooie structuur, mooie diepte, veel fruit en 
complexiteit. Er is een kruidigheid die voor extra complexiteit zorgt.  
De cabernets proeven heel rijp en zuiver. Ook de afdronk is zeer genereus,  
fruitig en blijvend. Merlot 34%, Petit Verdot 6%, Cabernet Sauvignon 60%.

€ 45.00

Labastide Dauzac - Margaux 
De wijn wordt gemaakt van alleen de allerbeste druiven die met de hand worden 
geplukt. Met maar liefst twaalf manen houtlagering zorgt dit voor een stevig glas 
wijn die perfect in balans is met de aroma’s en structuur. De wijn is vol, zacht en 
elegant van smaak. Cabernet Sauvignon, Merlot.

€ 55.00

Château La Marzelle - St-Emilion Grand Cru Classé 
Heerlijk zuiver fruit, floraal (viooltjes) en lichte tabaknoties in de neus. Deze 
2de jaargang in biodynamie, en voor de 2de keer is deze wijn fantastisch intens, 
lekker en zuiver. De concentratie mooi krokant en perfect rijp geoogst fruit is 
enorm en leeft nog op bij luchtinname. De zwarte vruchten, kruiden, frisheid en 
edele tannines zijn perfect in evenwicht. 

€ 85.00
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