
LUNCH

SUGGESTIES
 

caesar Wrap   €7,50 
Met kip, ansjovis, parmezaan en caesar dressing + Slaatje bij de wrap € 2,50

wrap rosbief   €8,00 
Met rosbief en tomatenchutney  + Slaatje bij de wrap € 2,50

Wrap grijze garnalen   €9,00 
Met guacamole en grijze garnalen  + Slaatje bij de wrap € 2,50
 

Salade caprese   €11,50 
Met tomaat, mozzarella, rucola en pijnboompitten (veggie)  
+ Extra gerookte ham   + € 3,50
+ Extra gerookte ham kroketjes     +€ 7,00
 

Quinoasalade   €11,50 
met komkommer, tomaat, radijs, munt en sesamdressing (veggie)  
+ Extra kip   + € 2,50 
+ Extra gerookte zalm   + € 6,00 
+ Kroketjes van geitenkaas en zongedroogde tomaten   + € 6,00 

Salade met gerookte eendeborst   €16,50  

Geserveerd met een slaatje en brood 

Witloof/hamkroket (2stuks)   €12,50 
Geserveerd met een slaatje en brood  

+ 3de kroket    + € 3,00 
 

Scampipannetje in de oven   €17,50 
Geserveerd met brood

QUICHE MET GEROOKTE ZALM EN COURGETTE  €12,80 
Geserveerd met een slaatje en brood   

QUICHE MET HAM EN PREI   €10,80 
Geserveerd met een slaatje en brood   

CHAMPIGNONNEn TAART MET TOMAAT EN PAPRIKA  €9,80 
Geserveerd met een slaatje en brood (veggie)   

 

Vlaamse boerenplank   € 11,50
Met kaas, salami, pens, boullet,...    

Italiaanse Plank   € 15,50 
Met olijfjes, tapenade, zongedroogde tomaatjes, vleesjes,...  

bourgondische plank   € 16,00 
Met oude kaas, toastjes met paté en uienconfijt, artisanale apero kroketjes (bloed-

worst, Rodenbach, Sint-Bernardus, Triple Karmeliet)  
 

Apero

Lunch menu

Tasje Verse dagsoep
---

Scampipannetje met groentenroomsaus 
of  

salade met gerookte eendenborst 
of  

witloof hamkroket (3st) 
of

Quinoasalade met extra naar keuze
of

Salade caprese met extra naar keuze
---

Koffie of thee + mini gebakje

€ 19,50 



SUGGESTIES
BIER Suggesties - brouwerij wilderen

WILDEREN GOUD   €3,20 
Wilderen Goud is een blond, vlot toegankelijk en jong hoge gistingsbier  van 6,2% Vol.Alc.  
Stoer en onweerstaanbaar... Jong van karakter.  Het vormt een perfect alternatie voor een 
dorstlessende pils of een licht abdijbier

Wilderen Kanunnik   €4,10 
Tripel Kanunnik is een 4-granenbier gebrouwen naar origineel Wilderens kanunnik-recept.
Een zachte en kruidige tripel met hergisting op fles en een milde afdronk door het gebruik 
van fijne & edele hopsoorten In dit bier werd naast gerst, tarwe en haver uitzonderlijk ook 
rogge toegevoegd, wat deze Tripel een typisch karakte geeft. 

WILDEREN Kriek   €3,50 
Wilderen Kriek is gebrouwen met spontaan gegiste Lambic, langzaam gerijpt op grote oude 
eikenhouten foedervaten. Hieraan werd 25% van de rijpste en sappigste krieken toegevoegd. 
Wilderen Kriek heeft hierdoor een prachtige dieprode kleur en zeer fruitig aroma.

Wilderen Cuvée clarisse   €5,50 
Dit robijnrode bier met een verwarmend alcoholgehalte heeft een verleidelijk aroma, met 
toetsen van zoethout en een vleugje karamel. Op de tong mengen zich weelderige moutac-
centen en zweempjes fruit, afgerond door een hoppige kruidigheid. Dit heerlijke degustiebier 
zal menig bierliefhebber kunnen berkoren.

Wilderen Cuvée clarisse - Whisky Infused (75cl) €28,00 
Cuvée Clarisse Whisky Infused is een uniek donker bier, bestaande uit enerzijds ons prijs-
beest Cuvée Clarisse 9,2% Vol. Alc., én onze eigen gestookte Wild Weasel Whisky anderzijds, 
Deze combinatie resulteert in een krachtig robijnrood bier. 

  
 

Lupulus Hopera 6%   €4,80 
Lupulus is een Belgisch bier van hoge gisting. Het bier wordt gebrouwen in Brasserie Lupulus 
te Bovigny. Hopera, een blond hoppig bier met een alcoholpercentage van 6%

Delta Ipa 6,5%   €4,50 
Niet je alledaags Belgisch bier. De Delta IPA neemt jullie mee op een tropische trip door 
Brussel met zn toetsen van lychee en passievrucht voordat het jullie verrast met een frisse 
bitterheid en mateloze dorstlessendheid. De Saison-gist voegt een Belgisch tintje toe met een 
pittige en droge toets.

Grosse Bertha 7%   €4,50 
Grosse Bertha is het resultaat van de mix tussen de recepten van een tripel en een hefewei-
zen. Zijn Duitse gist geeft aroma’s af van banaan en kruidnagel. Gebouwd op een mix van 
moutgerst en tarwe, is het wulps naar believen. 

Alexander 6,5%   €3,50 
RODENBACH Alexander is een ‘foederbier’ (een mengeling van bieren, dat tot 2 jaar lang 
rijpt op eiken foeders), gemacereerd met zure kersen. Dit bijzondere bier met zijn unieke, 
gebalanceerde palet, fruittoetsen en complexe afdronk is ongetwijfeld één van de beste Sour 
Ales die de brouwerij ooit gemaakt heeft.

De poes 8%   €4,50 
De Poes blond is een blond ongefilterd bier van hoge gisting, met nagisting op de fles. 
Het bier is fruitig met een lichte alcoholtoets achteraan de tong. Door het gebruik van een 
zeer hoogstaande bitter- en aromahop zorgen we ervoor dat er een bitterheid ontstaat die 
mooi in balans is. De gebruikte kruiden zorgen dan weer voor de aangename frisheid en de 
verwijzing naar bloemen en citrus.

Warme dranken specials

GROTE LATTE MACCHIATO   €3,30 
Gewoon grote dorst? Kies dan voor onze latte macchiato maar met dubbele esprosso en 
grote melkschuimlaag! 340ml

Pumpkin spice latte   €3,90 
De pumpkin spice latte is een koffiedrank gemaakt met een espresso, gestoomde melk,  
kruidige pompoen siroop, afgewerkt met slagroom, kaneel en nootjes

BLACK FOREST LATTE   €3,90 
Een latte macchiato met siroop op basis van chocolade en kers, afgewerkt met slagroom, 
kersencoulis, chocoladeparels en geconfijte kers.

POPCORN LATTE   €3,90 
Een latte macchiato met siroop op basis van popcorn en nootjes, afgewerkt met slagroom, 
popcorn en caramel.

Caramel deluxe latte   €3,90 
Graag een overdaad aan caramel? Proef onze caramel latte deluxe!

Ruby hot chocolate   €3,90 
Deze unieke lichtrozige chocolade is alleen al een plaatje om naar te kijken maar smaakt ook 
nog eens heerlijk. Een heerlijke fruitige smaak. 

Golden chocolate milk   €3,90 
Een chocolademelk van romige chocolade met caramelsmaak.

Hot chocolate + appelsien   €3,90 
Een chocolademelk met een lichte toets van appelsien, afgewerkt met slagroom

IETS MEER OVER BROUWERIJ WILDEREN,
Cuvée Clarisse, het robijnrode gerstenat van Wilderen werd tijdens de World Beer Awards 
2018 bekroond tot “beste zwaar donker bier ter wereld”
De World Beer Awards is ’s werelds grootste en meest prestigieuze bierwedstrijd. Naast 
winnaars per continent en per land worden ook de wereldwijd beste bieren in de verschillen-
de bierstijlen uitgeroepen. 

De brouwerij van Wilderen vertelt ons een vroege geschiedenis, die ons helemaal terugvoert 
tot het jaar 1642.
De winning van Wilderen was een economische productie-eenheid die in eigen behoeften 
voorzag. Met het hout van bomen timmerde men de vakwerkhoeve, met grond leemde men 
de muren van de boerderij, schapen en runderen zorgden voor melk, wol en leer. Landbouw 
en veeteelt zorgden voor voedsel… De grote winningen zoals die van Wilderen hadden hun 
eigen brouwketels…waarvan de draf dan weer richting ossenstal ging…
Op de plaats waar er in vroegere tijden de ossenstallen stonden staat er nu een hypermoder-
ne brouwerij. Bij de restauratie zijn de oude voorgevels van het gebouw volledig gestut en 
gerenoveerd. Het hedendaagse architecturale ontwerp zorgt voor een aangename spanning 
tussen het monument van de oude stokerij en het moderne gebouw vande brouwerij. 

Bier suggesties - tot einde voorraad!


