
RESTAURANT • BRASSERIE



 

U kan in Het Voorste Huis terecht voor een klein of meer uitgebreid etentje.
In Het Achterste Huis kan u terecht voor feesten, koffietafels met mooi aangepaste tafels,

vergaderingen enz.. tot 80 personen 

Reserveren op 011 45 11 25 of 0473 50 32 51.
Reservaties worden enkel aangenomen om te eten.

Geen reservaties voor terras & desserten.

Keuken sluit 1 uur voor sluitingstijd • 1 rekening per tafel a.u.b.
Al onze gerechten kunnen ook worden afgehaald.

Bent u allergisch voor allergenen? Laat het ons weten. 
De samenstelling van producten kan namelijk veranderen. 

Vraag steeds naar meer informatie om op de hoogte te 
blijven van de laatste wijzigingen. 

Opgelet: Kruisbesmetting is niet 100% uit te sluiten.

Betaling, kredietkaarten met mobiel toestel mogelijk, alsook Apple Pay.
Geen betaling met kaart mogelijk onder de € 10,00

open
Maandag & Dinsdag: 11u30 • 21u00

Woensdag: 8u30 • 13u30 (keuken open tot 13u00)
Vrijdag & Zaterdag: 11u30 • 22u00

Zondag: 11u30 • 21u00
Donderdag: Gesloten

Van harte welkom 
in hartje   

 Beringen!  



Coca-Cola • Light • Zero  
Fanta • Sprite 

Chaudfontaine bruis • plat 

0,5L Chaudfontaine bruis • plat 

1L Chaudfontaine bruis • plat 

Lipton Ice Tea 

Lipton Ice Tea Green 

Lipton Ice Tea Peach 

Nordic Mist tonic 

Nordic Mist agrumes 

Gini 
Looza orange • pompelmoes • appel 
Tönissteiner Naranja • Vruchtenkorf • Orange 
Tönissteiner Citroen • Pink Fit • Gember Citroen 
Dorstlesser gini + pompelmoes 

Fris
dranken



Pils Carlsberg van het vat  

Carlsberg Alcoholvrij 0,0%  

                          Tripel   

                          Amber 

                          Tripel hop citra 

                          Witbier 

Kriek Lindemans 

Liefmans on the rocks (zomerseizoen) 

Westmalle Tripel • Dubbel  

Duvel 

Karmeliet  

Leffe Blond • Donker 

Supplement grenadine 

Bieren



Koffie 

Deca 

Mokka 

Cappuccino 

Koffie met slagroom 

Chocomelk 

Chocomelk met slagroom 

Koffie verkeerd 
Koffie compleet  

Irish Coffee (Whiskey)  
French Coffee (Cognac)  
Italiaanse Koffie (Amaretto)  
Hasseltse Koffie (Jenever)   
Kippenkoffie (koffie, advocaat, slagroom) 

Ijskoffie van het huis 

(vanille- en mokka-ijs, koffie en slagroom)

Latte Macchiato 

Latte Speculoos
Latte Caramel 
Latte Hazelnoot 

Latte Vanille 

warme
 Dranken



Munt 

Kamille 

Perzik en mango 

Linde 

Rozebottel  
Groene thee  
Bosvruchten  
Earl grey  

Gember-honing thee 

Verse Munt thee 

Thee



Aperitieven
Porto rood of wit 
Martini rood of wit
Campari 
Campari Orange 

Kirr 

Aperitief van het huis  
   (frambozensiroop + witte wijn) 
Aperitief van het huis  
   (viooltjessiroop + witte martini + cava)
Bacardi 
Bacardi Cola 

Vodka 

Vodka Orange 

Pernod 

Jägermeister 

Aperol Spritz 

Baileys 
Amaretto 
Whiskey Johnnie Walker 
Whiskey J&B 
Cognac Martell 
Cognac Courvoisier 
Cointreau 
Sambuca 
Witteke (jenever) 
Safari 

Likeuren

Gin Tonic                                        
   (Gordon’s Gin Alcoholvrij)
Green Yuzu  
   (Ice Tea Green + monin yuzu)
Peach Strawberry 
   (Ice Tea Peach + monin strawberry)
Virgin Mojito 
   (Ice Tea Green + monin mojito)

Alcoholvrije
    aperitieven



      
Huiswijn 

Rood, Wit, Zoete   

   Glas 

   Karaf 1/2 L 

   Fles 

Cava
   Glas  
   Fles 

Rosé wijn 
   Glas 

   Karaf 1/2 L  
   Fles 

wijn
      kaart



Scampi
         kaart

Voorgerechten

Scampi curryroom  
Scampi lookboter  
Scampi lookroom  
Scampi met preiroom en champignons  
Scampi op wijze van de chef (spekjes, ui, à la crème)  
Scampi op Italiaanse wijze (tomaat, basilicum)  

Bij scampi hoofdgerecht is indien gewenst een koud slaatje inbegrepen.

Aardappelgarnituur 

Keuze uit: • frieten • kroketten • pasta • brood
• puree • Berrings gras

Kaaskroketjes 
Garnaalkroketjes 
Duo van kaas- en garnaalkroketjes 
Slaatje van verse zalm 
Lookbroodjes
met zongedroogde tomaatjes (6st) 

Slaatje calamares 
Bruschetta tomaat-mozzarella (6st) 
Scampi lookboter (6st) 
Scampi lookroom (6st) 
Scampi curryroom (6st) 

Aperitiefhapjes
Gefrituurde snacks
Lookbroodjes met zongedroogde tomaatjes (6st)

Bruschetta 
tomaat-mozzarella (6st) 



      
Kabeljauwhaasje met preiroom  
Duo van kabeljauw en zalm met een zacht mosterdsausje en preipuree 

Zalm met dillesaus  
Zalm met preiroom 

Forel met peterseliesaus  
Vispannetje  
Vispotje van de chef (prei, champignons)  
Tongrolletjes op wijze van de Chef (tomaat-mosterdsaus)  

Tongrolletjes op Normandische wijze  
   (champignons, mosselen en grijze garnalen)
Gegratineerd pannetje  
   (met tongrolletjes en scampi in een currysausje)
Gamba’s met lookboter (indien gewenst met fris slaatje)   
Gepaneerde pladijs met verse tartaar en slaatje   

Visgerechten

Mosselen (seizoen) 
(Zie suggesties)

Natuur 
Provençale
Witte wijn 
Look 

Lookroom 
Curryroom

Tomaat & basilicum 
Kleine portie

Extra slaatje of extra warme groenten         

Aardappelgarnituur 

Keuze uit: • frieten • kroketten • pasta • brood
• puree • Berrings gras



Steak (bleu, saignant, à point, bien cuit)  
Steak Roquefort (bleu, saignant, à point, bien cuit)  
Varkenshaasje  
Kipfilet 

Grill-mix, (saus naar keuze inbegrepen) 

   (spare-rib, souvlaki, steak, varkenshaasje, kipfilet)
Spare-ribs 

Videe  
Stoofvlees op grootmoeders wijze  
Indien gewenst een koud slaatje inbegrepen
Goulash 

Indien gewenst een koud slaatje inbegrepen
Konijn (september tot maart)  
Indien gewenst een koud slaatje inbegrepen
Varkenswangetjes  
Indien gewenst een koud slaatje inbegrepen

Vleesgerechten

Aardappelgarnituur 

Keuze uit: frieten • kroketten • pasta • brood
• puree • Berrings gras

Champignonroom 
Gebakken champignons
Provençaals 
Peperroom
Preiroom

Graanmosterd
Béarnaise 
Stroganoff 

Curry

Sauzen

Extra slaatje of extra warme groenten        



Pasta diavlo (kip, curry)  
Pasta gerookte zalm en bieslook  
Pasta “Het Voorste Huis” (scampi, garnalen)  
Gegratineerde spaghetti klein  
Gegratineerde spaghetti groot  
Extra spiegelei - 1 stuk  
Extra spiegelei - 2 stuks  

Pasta

Veggie

Tuinwandeling

in de wok
Met kip  
Met scampi  
Met kip & scampi  

Vegetarische spaghetti klein  
Vegetarische spaghetti  
Vegetarische loempia met slaatje en aardappelbereiding 
Tuinwandeling in de wok 



Menu Italiano
Spaghetti Bolognese (met parmigiano) - Klein 

Spaghetti Bolognese (met parmigiano) - Groot 

Spaghetti Carbonara (met spek, ajuin, room en parmigiano)  

Penne all’ Arrabbiata (pikante tomatensaus en parmigiano) 

 met spek 

Penne Elisabetta (tomatenblokjes, rucola, mozzarella, look en parmigiano) 

Spaghetti Scampi (witte wijnsaus, tomatenblokjes en look) 

Spaghetti Vongole (witte wijnsaus, tomatenblokjes, look en verse vongole) 

Spaghetti allo Scoglio (witte wijnsaus, tomatenblokjes, look en verse zeevruchten) 

Tagliatelle Tesoro (scampi, champignons, rucola en room) 

Tagliatelle al Tartufo (champignons, ham, look, truffelolie en parmigiano) 

Tagliatelle Regina (rivierkreeftenvlees, calamari, sambuca en room) 

Lasagna della Casa (klassieke lasagna met bolognese en ham) 

Tortellini della Casa  

(gevulde pasta met vlees, roomsaus, erwtjes, ham en parmigiano) 

Pasta al forno 

(bolognese, room, ham, erwtjes, gegratineerd in de oven en parmigiano)



         
Koude schotel met ham  
Koude schotel met verse zalm  
Lauwe salade met brie, scampi en spekjes  
Salade gerookte zalm  
Salade Niçoise (tonijn, olijven)  
Salade calamares  
Salade met gebakken kippenreepjes en ananas  
Salade scampi spies  
Salade met gamba’s  

Salades

Broodjes

Aardappelgarnituur 

Keuze uit: frieten • kroketten • pasta • brood
• puree • Berrings gras

Van 11:30 tot 17:00 uur
Meergranenbrood  
Kaas of ham  
Eiersla   
Hespensla   
Tonijnsla   
Krabsla   
Preparé   
   +ajuin  
Vegetarisch  
Kip Hawaï   
Zalmsla   
Lunchbrood (kaas en ham)  
Gerookte zalm  
Kip Curry   

Croque uit het vuistje 

(+ 1 saus naar keuze) 

Duo Croque uit het vuistje 

(+ 2 sauzen naar keuze)

Kleine Spaghetti Bolognaise 

Curryworst met groentjes 

Extra curryworst 

Steak met groentjes 

(bleu, saignant, à point, bien cuit)

Kindervidee met groentjes 

Kipnuggets met groentjes 

Kleine portie mosselen       zie suggesties

Vleesmannetje 

(hamburger + vleesballetje + kipnugget + frieten)

Kids



Croque Hawaï     
Croque Hawaï duo     
Croque bolognaise    
Croque bolognaise duo     
Croque videe     
Croque videe duo     
Croque “Het Voorste Huis”      
   (tomaat, brie)
Croque “Het Voorste Huis” duo     

OMELETTEN 

Van 11:30 tot 17:00 uur - niet op zondag
Omelet natuur       
Omelet kaas        
Omelet hesp        
Omelet champignon                                
Omelet tomaat        
Omelet spek     
Omelet kompleet       
   (spek, champignons, tomaat, kaas, rucola)
Spiegeleieren (3st.) met spek     

Kleine kaart
Tomatenroomsoep              
Dagsoep                                  
Extra balletjes                        
Garnaalkroketten  
Kaaskroketten  
Duo kaas- en garnaalkroketten  
Uitsmijter met ham en kaas  
Uitsmijter “Het Voorste Huis”   
   (spekblokjes)

Toast cannibale  
Toast gebakken champignons  
Toast champignonroomsaus  
Toast gerookte zalm  

Croque uit het vuistje   
   (+ 1 saus naar keuze)
Duo croque uit het vuistje  
   (+ 2 sauzen naar keuze)
Croque monsieur 
Croque monsieur duo  
Croque madame  
Croque madame duo 

               Supplementen
• Frieten • kroketten • pasta • puree • Berrings gras  
• Brood  
• Mayo • ketchup • cocktail • mosterd • verse tartaar • look  

Extra slaatje of extra warme groenten  



De ganse dag te verkrijgen!
Suiker of zoetstof  
IJs  
Warme kersen  
Aardbeien (seizoen)  
Vers fruit (tussen 14u & 17u)  
Vers fruit & ijs (tussen 14u & 17u)  

wafels

              Supplementen 
IJs (vanille)   
IJs (mokka of chocolade)  
Slagroom 
Advocaat 
Chocolade saus  
Warme kersen  



Puddingknobbeltaartje  
Kersentaartje  
Smurfentaartje 
Fruittaartje  
Bresiliennetaartje  
Rijsttaartje  

De ganse dag te verkrijgen!
Kinderpannenkoek  
   confituur, siroop, witte suiker, pot-kandijsuiker of zoetstof
Pannenkoeken  
   confituur, siroop, witte suiker, pot-kandijsuiker of zoetstof
IJs (1 bol)  
IJs (2 bollen)  
Warme kersen  
IJs & vers fruit (tussen 14u & 17u)  
Vers fruit (tussen 14u & 17u)  

Pannenkoeken

Desserten Taart
Warme appeltaart 
Warme appeltaart met ijs 
Warme appeltaart met ijs & slagroom 
Chocomousse 
Choco-loco (chocomousse, ijs, advocaat) 
Appelbeignets met bloemsuiker 
Moelleux met vanille-ijs 
Rijstpap met kandijsuiker of potsuiker  
Tiramisu  

              Supplementen 
IJs (vanille)   
IJs (mokka of chocolade)  
Slagroom  
Advocaat  
Chocolade saus 
Warme kersen  



ysjes
                                                                             
Kinderijs (1 bol)   
 1 bol 2 bollen 3 bollen
Coupe Vanille 

Coupe Chocolade 

Coupe Mokka 

Dame Blanche 

   (vanille-ijs en warme chocoladesaus)
Dame Noire 

   (chocolade-ijs en warme chocoladesaus)
Coupe Brésilienne  

   (mokka, vanille-ijs, karamelsaus, nootjes)
Coupe Aardbeien (seizoen)  seizoensprijs
Coupe Warme Kersen 

Coupe Advocaat  

Coupe Vers Fruit (tussen 14u & 17u) 

Suikervrij ijs 

Crème Catalana   

   (gebrûleerd vanilleroomijs, Catalaanse topping, karamelsaus)
Ijskoffie van het huis  
(vanille-ijs, mokka-ijs, koffie, slagroom)


