
P a s t o o r k e 
v a n  M o o r s e l 



k o f f i e & t h e e

Koffie  2,10
Cappuccino 2,40

Espresso  2,10
Dubbele espresso  3,00

Latte Macchiato  2,90
Irish Coffee  5,50

Thee   2,00 
Verse muntthee  met honing   2,75

Warme Chocomel 2,30
(slagroom + 0,50)   

Boslikeur (Chouffe coffee)   3,50

bij de koffie
Appelgebak 2,40
(slagroom + 0,50)

Warme wafel met slagroom 3,50

Warme wafel Pastoorke 
Met aardbeien of warme kersen 
(afhankelijk van het seizoen)
en slagroom 4,80

Catanambu koffie
Wij gebruiken uitsluitend ’s 
werelds beste koffiebonen 
en kopen ze rechtstreeks 
bij de lokale koffieboeren, 
afkomstig uit landen zo-
als Guatemala, Honduras, 
Colombia, Brazilië, Papua, 
Costa Rica, Kenia, Mexi-
co, Java, Venezuela, India 
en Ethiopië. Onze Spaanse 
CEO, Jaime Borrás, bezoekt 
regelmatig zelf de plantages 
en onderhoudt jarenlange 
persoonlijke contacten met 
de producenten. Onze bo-
nen worden met de hand ge-
plukt (picking) zodat alleen 
de rijpe, rode bessen wor-
den geplukt en worden ver-
volgens gewassen. Een ui-
terst arbeidsintensief, zij het 
noodzakelijk proces om de 
unieke kwaliteit van de Ca-
tunambú-koffie te vrijwaren.



l u n c h & b o r r e l

Soep van de dag (zie krijtbord) 4,50
Boerentosti ham/kaas 3,90

Huisgemaakt worstenbroodje 2,75
Broodje brie 3,95

Broodje gezond 3,95
Broodje eigengemaakte     

brabantse gehaktbal met jus 5,50
Broodje bourgondische kroket 4,00

Broodje ham of kaas 3,50
Flinke uitsmijter ham-kaas 8,50

eitjes van eigen kippen

Onze soep
Wekelijks wordt door zorgboerderij  Buiten EnZo 

verse soep voor u verzorgt. 

Onze producten kunnen allergenen en gluten bevatten.

Portie bruin fruit 4,40
(lekkere, goed gevulde bitterballen 6 st.) 

  Portie kaas en/of worst met mosterd 4,40

l u n c h

b o r r e l

Plenkske Pastoorke
borrelplank met kaas, 

worst, bitterballen, 
brood, tapenade,aioli 

olijven en pinda’s 
13,50 (2 pers.)

lunch kan besteld worden tot 17.00



b i e r e n
d r a n k e n

Grolsch Beugelfles: Stevig goudblond bier. 4,00
Grolsch 0%: natuurlijk gebrouwen, alcoholvrij bier met een frisse smaak. 2,50 
Grolsch Radler: Fris met licht bittere smaak door het verse citroensap. 2,50 
(Alc. 2,0% of 0,0%)

Grimbergen Optimo Bruno:  
Amberkleurig, volle en krachtige afdronk. Flesje 4,00 (Alc. 10,0%)

Grimbergen Tripel: Een pittig bier met een bitterzoete en uiterst 
volronde smaak. 3,80 (Alc. 9.0%) 

Grimbergen Blond: licht fruitige, evenwichtig zoet-bittere smaak. 3,70 (Alc. 6.7%)

Eeuwige Zonde Dubbel: stevige dubbel uit lokale brouwerij. 3,80 (Alc. 7,4%)

Eeuwige Zonde Blond: fris, kruidig blondbier uit lokale brouwerij. 3,80 (Alc. 6,3%)

Meantime Indian Pale Ale: hoppig en fruitig bier uit Londen. 4,20 (Alc. 7,4%)

La Chouffe: Een fris blond bier met een zeer volle smaak. 3,80 (Alc. 8%)

Brugse Zot Blond: is een goudblond bier met een rijke schuimkraag en een fruitig 
en kruidig aroma. 3,70 (Alc. 6%)

Karmeliet: Tripel, pittig, zacht en fruitig 3 granenbier. 3,90 (Alc. 8.4%)

Kwak: Een onvergelijkbaar Belgisch koetsierbier met een unieke smaak. 4,20
(Alc. 8.4%) 

Straffe Hendrik Tripel: is een gouden tripel met een stevige 
witte schuimkraag. 3,80 (Alc. 9%)

Duvel: Karakteristiek krachtig blond bier. 3,90 (Alc. 8.5%)

Wittekerke rosé bier: fruiting rosé biertje. 3,20 (Alc.4,3%)

Liefmans: aardbei, framboos, kriek, vlierbes en bosbes. 3,30 (Alc. 3,8%)

Liefmans Goudenband: een fris roodbruin biertje dat net als wijn, 
beter wordt met de jaren. 4,20 (Alc. 8%)

Gulpener Oud Bruin:  smaakvol bier, zoet en licht kruidig. 2,40 (Alc. 3.5%)

Paulaner: een fris, geelbruin, Duits Weizenbier 0,5L 4,75 (Alc. 5,5%)

f l e s

Grolsch: Stevig goudblond bier met een frisse, 
licht bittere smaak en een hoppig karakter. Alc. 5.0%     
Vaasje 2,20 of 0,5L  4,40
Grimbergen dubbel: Een rijk bier met een volle smaak 
met toetsen karamel. Alc. 6.5% 0,33L  3,60
Weizen: Een krachtig, volfris bier met een romige 
schuimkraag en de frisheid van citroen. Alc. 5.5% 
0,33L 3,60 of 0,5L 4,75

t a p
B i e r  v a n 

d e  m a a n d 
zie krijtbordje 



d r a n k e n

Frisdranken
Coca-Cola 2,10

Coca-Cola zero 2,10
Cassis 2,10
Sprite 2,10
Fanta 2,10

Chaudfontaine rood 2,00
Chaudfontaine blauw 2,00

Nestea lemon 2,30
Nestea green 2,30

Appelsap 2,20
Jus d’orange 2,20
Bitter lemon 2,20

Tonic 2,20
Rivella 2,20

Fristi 2,20
Chocomel 2,20

Ranja 1,00

Wijnen
Chardonnay blanc 3,40

Syrah rosé 3,40
Kabinett wit 3,40

Cabernet Sauvignon rouge 3,40
Port rood 3,40

Hugo 3,60

Sterke drank
Whisky Red Label 3,30

Bacardi 3,40
Jonge jenever 2,40
Jägermeister 2,40

Likor 43 3,80
Amaretto 3,50
Tia Maria 3,80

Baileys 3,80
Mix 4,50

IJSJES
In de zomer 
kunt u ons 
assortiment aan 
ijsjes vinden aan 
de bar. 

zakje chips 
paprika/naturel 1,00


