
Hartelijk welkom bij 
Pandekagehuset 

Kvie Sø 

Allergi ?
Er du allergisk og har svært ved at tåle mælk, hvedemel, gluten eller æg vil vi gerne lave en speciel 

dej til dig. Sig det blot til betjeningen hurtigst muligt efter din ankomst - eller endnu bedre, oplys 
det allerede når du reserverer bord.

Gluten/hvede

Mælk/laktose

Æg

Svinekød

Skaldyr

Nødder



Een beetje geschiedenis...
Dit restaurant is een belangrijk stukje uit de geschiedenis van Kvie Sø 

Een zomerdag in het begin van de jaren 30 kwamen  mensen uit 
de omliggende dorpen op de fiets naar Kvie Sø. 
Ze kwamen dan langs de nabij gelegen boerderij van Niels Peter Larsen, 
die zijn kans zag om er een centje bij te verdienen. 
Hij kocht bij de bakker in het dorp wat lekker brood en gebak en verkocht dit aan de 
fietsers die hij langs zijn boerderij had zien komen.

Dit ging als een lopent vuurtje rond en in 1932 liet Niels Peter  een pavillon bouwen 
aan het ven, zodat de gasten binnen konden zitten met hun koffie en brood.
Het pavillon werd uitgebreid en er werd ook een woonhuis bij gebouwd.

In de 60’er jaren kende Kvie Sø zijn hoogtijdagen als zwem paradijs. 
Duizende badgasten kwamen dagelijks naar kvie Sø, 
die toen ook wel ‘De Jyske Riviera’ genoemd werd.

In 1995 kwamen wij met onze 4 kinderen en nummer 5 opkomst naar Denemarken. 
De eertse 8 jaar hadden we een buitenhouderij met varkens, maar vonden het een 
uitdaging om uit te proberen  of ‘de Denen’ ook pannekoeken lusten.

In 2004 vonden we deze prachtige plek, en gingen we vol goede moed aan de gang 
met de Nederlandse pannekoeken en Belgische bieren.

Gelukkig zijn zowel de pannnekoeken als ook de Belgische bieren in 
goede aarde gevallen....

Wij heten U van harte welkom bij ‘Pandekagehuset Kvie Sø’!

Eet smakelijk,
Henk & Herreen

Bij grote drukte vragen wij U om gezamelijk af te rekenen, om 
lange wachttijden  te voorkomen voor de overige gasten.



Een beetje geschiedenis... Welkom bij “Pandekagehuset Kvie Sø”
Gezellig pannenkoekenhuis  waar kwaliteit en goede bediening voorop staan. .
 
U kunt bij ons kiezen uit meer dan 50 verschillende pannenkoeken en om het u 
wat makkelijker te maken hebben wij een  bladzijde gemaakt met al de favoriete 
pannenkoeken van onze gasten.

Naast onze pannekoeken hebben wij ook een hele mooie uitgebeide bierkaart, met 
de beste Belgische bieren.
 
Ook voor kinderen is er genoeg te doen!  Er zijn voldoende speelmogelijkheden in 
de speeltuin buiten op ‘het strand’ en bij mooi weer kun je zelfs zwemmen. Ook bij 
slecht weer hoeven de kinderen zich niet te vervelen, want binnen is er een  grote 
speelruimte voor de kinderen.
 
Onze ligging is uniek, aan de oevers van het ven Kvie Sø met een ruim terras en 
omgeven door mooie natuur. Rond het ven is een mooi wandelpad aangelegd, van 
ongeveer 2 - 3 km. U kunt evt. tegen en kleine vergoeding een off road rolstoel bij 
ons lenen, mocht er iemand in het gezelschap slecht te been zijn.

Ons personeel is vriendelijk en wil U graag een goede service geven. 
Ze hebben niet een jaren lange horecastudie  achter de rug, maar ze werken hier 
vanwege hun vriendelijke wezen en de zin om het onze gasten goed naar de zin te 
maken. Zouden er vragen komen die ze niet  meteen kunnen beantwoorden, dan 
vinden ze de nodige informatie in hun ‘achterland’ en zullen U op die manier toch 
goed van dienst kunnen zijn.

Nogmaals van harte welkom bij Pandekagehuset Kvie Sø!

Wij willen graag dat alle gasten tevreden de deur uit gaan.
Dus laat het ons graag even weten als er iets niet in orde is, 

dan kunnen we er meteen iets aan doen.
Alvast hartelijk bedankt hiervoor!

- Henk and Herreen 



Kinderpannenkoeken     -    tot 10 jaar

Kinder ÿsjes

53 Naturel
       Kr. 30,-
54 Pannnekoek met poedersuiker en aardbeienjam
       Kr. 35,-
55 Pannnekoek met krentjes
       Kr. 35,-
56 Pannnekoek met spek
       Kr. 35,-
57 Pannnekoek met appel
       Kr. 35,-
58 Pannnekoek met ananas
       Kr. 35,-
59 Pannnekoek met kaas
       Kr. 35,-
60 Pannnekoek met poedersuiker en vanilleijs
       Kr. 38,-
61 Pannnekoek met ham en kaas
       Kr. 38,-
62 Pannnekoek met spek en appel
       Kr. 38,-
63 Pannnekoek met ham 
       Kr. 35,-
64 Pannnekoek met spek en ham 
       Kr. 38,-
65 Pannnekoek met poedersuiker, vanilleijs en aardbeienjam 
       Kr. 44,-
66 Pannnekoek met poedersuiker, vanilleijs en chocoladesauce
        Kr. 44,-
68 Pannnekoek met poedersuiker, vanilleijs en gekleurde chocoladesnoepjes
       Kr. 44,-
69 Pannnekoek met poedersuiker en chocoladesauce
       Kr. 38,-
70 Pannnekoek met ham, kaas en spek 
       Kr. 44,-

Kinderijsje met 1 bolletje vanilleijs en 1 bolletje aardbeienijs, versierd met 

gekleurde spikkels en slagroom

       Kr. 30,-

Kinderijsje met 2 bolletjes  vanilleijs of 2 bolletjes aardebeienijs, versierd met 

gekleurde spikkels en slagroom

       Kr. 30,-

Mini kinderijsje is met 1 bolletje vanilleijs of 1 bolletje aardbeienijs, versierd 

met gekleurde spikkels en slagroom

       Kr. 24,-



Kinderpannenkoeken     -    tot 10 jaar

Bali
Pannenkoek met ui, prei, kip, jalapenõs, mais, stemgember en pinda’s
       Kr. 112,-/94,- groot/klein

Mexicansk
Pannenkoek met mais, ui, paprika, olijven en jalapenõs
       Kr. 94,-/82,- groot/klein

Fruens
Pannenekoek met prei, champignons, mais, jalapenõs, tomaat, kaas 
en stemgember
       Kr. 112,-/94,- groot/klein

Bondepandekage
Pannenkoek met ui, champignon, ham, kaas en spek
       Kr. 112,-/94,- groot/klein

Cleopatra
Pannenkoek met ui, champignon, paprika, kebab, spek, gemengde 
sla en huisgemaakte knoflookdressing
       Kr. 124,-/112,- groot/klein 

Kvie Sø
Pannenkoek met gerookte zalm, ui, groene asperges, gemengde sla 
en huisgemaakte thousand islanddressing
       Kr. 124,-/112,- groot/klein

Forårspandekage
Pannenkoek met prei, ananas, kip, mais, gemengde sla en 
huisgemaakte kerriedressing
       Kr. 124,-/112,- groot/klein

Aruba
Pannenkoek met banan,ananas, vanilleis, Malibu en slagroom
       Kr. 124,-/112,- groot/klein

Meatlover
Pannenkoek met ham, kip, kebab, spek, kaas, oregano en 
huisgemaakte knoflookdressing
       Kr. 124,-/112,- groot/klein

Den Gjæwe Vestjyde
Pannnenkoek met ui, garnalen, spinazie, zalm en kaas
       Kr. 124,-/112,- groot/klein

De favorieten - Bestanddelen in ons deeg



Een lekker portie gemengde sla voor bij de pannekoek

Met huisgemaakte  knoflookdressing, thousand islanddressing of kerriedressing

       Kr. 32,-

Extra topping

Max. 7 ’dingen’, zodat de pannenkoek nog steeds goed doorbakken wordt.

       Kr. 10,-

“Deel set” - bord, pizzasnijder en een taartschep

Wij berekenen 25 kr. voor een ‘deel set’, als U een pannenkoek wilt delen, 

en niet van hetzelfde bord wilt eten:).

       Kr. 25,-

Gluten- en lactose vrij deeg

+ Kr. 20,-

Wist U dat: 

- Al onze pannenkoeken van volkorenbeslag worden gebakken

- Wij ons eigen recept hebben en elke dag vers beslag maken

- Alle groente elke dag vers gesneden worden in eigen keuken

- Al onze dressingen huisgemaakt worden



Met ham
08 Pannenkoek met ham 
        Kr. 71,-/67,- groot/klein

23  Pannenkoek met ham en spek
        Kr. 76,-/69,- groot/klein

27 Pannnekoek ham en kaas
        Kr. 76,-/69,- groot/klein

30 Pannenkoek ham en prei
        Kr. 76,-/69,- groot/klein

32 Pannnenkoek ham en ananas
        Kr. 76,-/69,- groot/klein

35 Pannenkoek ham, prei en kaas
        Kr. 85,-/74,- groot/klein

36 Pannenkoek ham, prei en spek
        Kr. 85,-/74,- groot/klein

37 Pannenkoek ham, prei en champignon
        Kr. 85,-/74,- groot/klein

39 Pannenkoek ham, ui en kaas
        Kr. 85,-/74,- groot/klein

43 Pannenkoek ham, champignon en kaas
        Kr. 85,-/74,- groot/klein

45 Pannenkoek ham, ananas en kaas
        Kr. 85,-/74,- groot/klein

46 Pannenkoek ham, kaas en spek
        Kr. 85,-/74,- groot/klein

- Bestanddelen in ons deeg



Met spek
04 Pannenkoek met spek
       Kr. 71,-/67,- groot/klein

14 Pannenkoek met ui en spek
        Kr. 76,-/69,- groot/klein

19 Pannenkoek met spek en krentjes
        Kr. 76,-/69,- groot/klein

20 Pannenkoek met spek en ananas
        Kr. 76,-/69,- groot/klein

21 Pannenkoek met spek en champignon 
        Kr. 76,-/69,- groot/klein

22 Pannenkoek met spek en kaas
        Kr. 76,-/69,- groot/klein

23 Pannenkoek met spek en ham 
        Kr. 76,-/69,- groot/klein

24 Pannenkoek met spek en appel
        Kr. 76,-/69,- groot/klein

28 Pannenkoek met spek en prei
        Kr. 76,-/69,- groot/klein

34 Pannenkoek met spek, prei en kaas
        Kr. 85,-/74,- groot/klein

36 Pannenkoek met spek, ham en prei
        Kr. 85,-/74,- groot/klein

40 Pannenkoek met spek, appel en krentjes
        Kr. 85,-/74,- groot/klein

41 Pannenkoek met spek, ui en paprika
        Kr. 85,-/74,- groot/klein

42 Pannenkoek met spek, ui en champignon
        Kr. 85,-/74,- groot/klein

44 Pannenkoek met spek, champignon en kaas
        Kr. 85,-/74,- groot/klein

46 Pannenkoek met spek, ham en kaas
        Kr. 85,-/74,- groot/klein

- Bestanddelen in ons deeg



Met kaas
06 Pannenkoek met kaas
       Kr. 71,-/67,- groot/klein

15 Pannenkoek met kaas en ui
       Kr. 76,-/69,- groot/klein

22 Pannenkoek met kaas en spek
       Kr. 76,-/69,- groot/klein

25 Pannenkoek met kaas en stemgember
       Kr. 76,-/69,- groot/klein

26 Pannenkoek met kaas en ananas
       Kr. 76,-/69,- groot/klein

27 Pannenkoek met kaas en ham
       Kr. 76,-/69,- groot/klein

29 Pannenkoek met kaas en prei
       Kr. 76,-/69,- groot/klein

31 Pannenkoek met kaas en champignon
       Kr. 76,-/69,- groot/klein

34 Pannenkoek met kaas, prei en spek
       Kr. 85,-/74,- groot/klein

35 Pannenkoek met kaas, ham en prei
       Kr. 85,-/74,- groot/klein

38 Pannenkoek met kaas, ui en tomaat
       Kr. 85,-/74,- groot/klein 
       
39 Panennkoek met kaas, ui en ham
       Kr. 85,-/74,- groot/klein

43 Pannenkoek met kaas, ham en champignon
       Kr. 85,-/74,- groot/klein

44 Pannenkoek met kaas, champignon en spek
       Kr. 85,-/74,- groot/klein

45 Pannenkoek met kaas, ham en ananas
       Kr. 85,-/74,- groot/klein

46 Pannenkoek met kaas, ham en spek
       Kr. 85,-/74,- groot/klein

Met spek - Bestanddelen in ons deeg



Vegetarische pannenkoeken
Mexicansk
Pannenkoek met mais, ui, paprika, olijven en jalapenõs
       Kr. 94,-/82,- groot/klein

Fruens
Pannenekoek met prei, champignons, mais, jalapenõs, tomaat, kaas en 
stemgember
       Kr. 112,-/94,- groot/klein

06 Pannenkoek met kaas
       Kr. 71,-/67,- groot/klein

13 Pannenkoek met ui en tomaat
       Kr. 76,-/69,- groot/klein

15 Pannenkoek met ui en kaas
       Kr. 76,-/69,- groot/klein

16 Pannenkoek met ui en champignon
       Kr. 76,-/69,- groot/klein

25 Pannenkoek met kaas en stemgember
       Kr. 76,-/69,- groot/klein

29 Pannenkoek met prei en kaas
       Kr. 76,-/69,- groot/klein

31 Pannenkoek met champignon en kaas
       Kr. 76,-/69,- groot/klein

38 Pannenkoek met ui, tomaat en kaas
       Kr. 85,-/74,- groot/klein

- Bestanddelen in ons deeg



Vegetarische pannenkoeken Met fruit
03 Pannenkoek met krentjes
       Kr. 67,-/59,- groot/klein

05 Pannenkoek met appel
       Kr. 71,-/67,- groot/klein

10 Pannenkoek met ananas
       Kr. 71,-/67,- groot/klein

11 Pannenkoek met banaan
       Kr. 71,-/67,- groot/klein

18 Pannenkoek met appel en krentjes
       Kr. 76,-/69,- groot/klein

20 Pannenkoek met spek en ananas
       Kr. 76,-/69,- groot/klein

24 Pannenkoek met appel en spek
       Kr. 76,-/69,- groot/klein

25 Pannenkoek met kaas en stemgember
       Kr. 76,-/69,- groot/klein

26 Pannenkoek met kaas en ananas
       Kr. 76,-/69,- groot/klein

32 Pannenkoek met ham en  ananas
       Kr. 76,-/69,- groot/klein

33 Pannenkoek met krentjes en ananas
       Kr. 76,-/69,- groot/klein

40 Pannenkoek met spek, appel en krentjes
       Kr. 85,-/74,- groot/klein

45 Pannenkoek met ham, ananas en kaas
       Kr. 85,-/74,- groot/klein

- Bestanddelen in ons deeg



De zoete pannenkoeken
- met boederij-ijs

01 Pannenkoek met poedersuiker
       Kr. 51,-/44,- groot/klein

02 Pannenekoekmet poedersuiker en aardbeienjam
       Kr. 67,-/59,- groot/klein

09 Pannenkoek met poedersuiker en chocoladesauce
       Kr. 71,-/67,- groot/klein

07 Pannenkoek met poedersuiker en vanilleijs
       Kr. 80,-/70,- groot/klein

12 Pannenkoek met poedersuiker, vanilleijs en aardbeienjam
       Kr. 88,-/77,- groot/klein

17 Pannenkoek met poedersuiker, peertjes, vanilleijs, 
       chocoladesauce en slagroom
       Kr. 94,-/82,- groot/klein

47 Pannenkoek met poedersuiker, vanilleijs en chocoladsesauce
       Kr. 88,-/77,- groot/klein

48 Pannenkoek met appel, vanilleijs en kaneelsuiker
       Kr. 88,-/77,- groot/klein

49 Pannenkoek met banaan, vanilleijs en chocoladesauce
       Kr. 93,-/80,- groot/klein

Aruba
Pannenkoek met banaan, ananas, vanilleijs, Malibu en slagroom
       Kr. 124,-/112,- groot/klein

Regnbuen
Pannenkoek met vanilleijs, aarbeienijs en chocoladesauce
       Kr. 88,-/77,- groot/klein

- Bestanddelen in ons deeg



De zoete pannenkoeken
- met boederij-ijs

Desserts & lekkers voor bij de koffie

Dessert wijn, Port

Bare en lille is - Gewoon een klein ijsje
2 bolletjes vanilleijs, aardbeien- of chocoladesauce, slagroom
en wat chocoladekruimels
       Kr. 44,-

Huisgemaakt ijs, smaakt hangt af van het humeur van de kok :)
       Kr. 52,-

Jordbærdrøm - aarbeiendroom
Asardbeienijs*, aardbeiensauce en slagroom
       Kr. 54,-

Bananasplit
Vanilleijs, banaan, chocoladesauce, slagroom en nootjes
       Kr. 62,-

* Lactosevrij

Muscat de Beaumes de Venise, Spanje  5 cl.  35,-
Een dessertwijn met een zoete, fruitige smaak. 
Heerlijk bij ijs! 

Morgadio da Calcada 10 Years Old Tawny, Portugal  5 cl.  Kr. 40,-
De kwaliteit is dermate hoog dat een langere rijping op vat een grotere 
smaakrijkdom oplevert. Ronde zoete smaak, lekker bij desserts, chokolade en 
kaas.

Chouffe Cream       3 cl. Kr. 30,-
Likeur op basis van Esprit d’achouffe verkregen door het destilleren van Chouffe 
bier. Een overheerlijke Creamlikeur!  Couffecream drink je ijskoud, maar nooit alleen 
want … alle kabouters zijn er dol op. 20 % alc.

Chouffe Coffee - varm øl med flødeskum   7 cl. Kr. 42,-
Belgisch bierlikeur på 25 % alc.
CHOUFFECoffee drink je warm met een laagje slagroom.  



Drank
Kan ijskoud water    1 l.  Kr. 25,-
Glas ijswater     33 cl.  Kr. 10,-
Mineraalwater (met/zonder citroen)  33/50 cl. Kr. 28,-/kr. 40,-
Pepsi/Pepsi Max    33/50 cl. Kr. 28,-/kr. 40,-
7-up      33/50 cl. Kr. 28,-/kr. 40,-
Nikoline Appelsin    33/50 cl. Kr. 28,-/kr. 40,-
Mirinda Lemon     33/50 cl. Kr. 28,-/kr. 40,-
Søbogaard “Sjælevarmer” ‘ranja’ ecologisch 25cl.  Kr. 28,-
(met bosbes, zwarte bes, kersen,vlierbes, rode bes, gember)

Søbogaard vlierbloemen ‘ranja’ ecologisch 25 cl.  Kr. 28,-
Ice T *      50 cl.  Kr. 35,-
Juice d’orange     25 cl.  Kr. 25,-
Glas melk     25cl  Kr. 15,-
Royal Pilsner, bier van het vat   33/40 cl. Kr. 30,-/kr. 44,-
Alcoholvrij bier     33 cl.  Kr. 30,-
* Zonder kleurstof en  conserveringsmiddel

Snacks
Gemengde (borrel)nootjes     kr. 32,-
Olijven        kr. 32,-

Snaps       2 cl.  kr. 22,-
Aalborg, Brøndum, Porse
Bitter      2 cl.  kr. 22,-
Gammel dansk, Dr. Nielsen, 1-Enkel

Koudgeperst appelsap   25 cl.  Kr. 30,-
Koudgeperst appel-zwartbessen sap  25 cl.  Kr. 30,-
Koudgeperst appel- kersensap  25 cl.  Kr. 30,-
Koudgeperst appel- vlierbloemensap  25 cl.  Kr. 30,-

De borreltjes

Geen rietje voor Sofietje meer!! 
In Pannnenkoekenhuis Kvie Sø geven we geen plastic rietjes meer. In elk geval, 
we geven er zo weinig mogelijk, geven we er wel, dan zijn ze van papier .



De warme drankjes -  al onze koffie, thee en warme chocomelk  is fairtrade 

Filterkoffie       Kr. 25,-
Espresso       Kr. 28,-
Espresso Con Panna      Kr. 34,-
Espresso met een toef slagroom
Cappuccino       Kr. 35,-
Espresso met gestoomde melk en melkschuim
Cortado       Kr. 32,-
Kleine kop,  espresso met gestoomde melk en melkschuim.
Caffe Latte        Kr. 35,-
Espresso  met gestoomde melk.
Latte Macchiato      Kr. 35,-
Gestoomde melk en melkschuim, met een espresso.
Chococino       Kr. 42,-
Espresso met gestoomde chocolademelk
Irish Coffee       Kr. 48,-
Koffie met bruine suiker, whiskey en slagroom
IJskoffie,  met chokolade of  karamelsirup   Kr. 42,-
Koude koffie met melk, karamel- of chocolade siroop en slagroom
Thee - Kies uit:      Kr. 45,-
Fruit, Earl Grey, Darjeeling, Mint, Lemon, Rooibos, Kruiden en Chai thee
Warme chocomelk      Kr. 35,-
Met of zonder slagroom of mini marshmellows
Warme chocomelk Met rum en slagroom   Kr. 48,-
Chai Latte       Kr. 35,-

Zoetigheid 
Cake/gebak van de dag met slagroom of crême fraich  Kr. 40,-
Koffie met gebak van de dag met slagroom of crême fraich  Kr. 55,-
Chocolate bar 40gr, from Chocolate and Love with:   Kr. 25,-
Panama 80% of Sea Salt & Caramel

Cognac en Liqeur
Cognac      3 cl. Kr. 50,-
We hebben altid een lekkere cognac in huis. 
De bediening helpt U graag... 
 
A.H. Riise Rom Cream Caramel m/salt  3 cl. Kr. 35,-
USA
Een heerlijke rumlikeur met  een volle smaak van caramel, en een lichte pi-
kante zoute afdronk. (17%)



Belgisch bier is pure verwennerij

Lekker bij:

Hartig DessertVis

De combinatie van de eeuwenoude biertraditie en de hedendaagse passie van brouwers in hun zoektocht naar

verfijning en perfectie  heeft ertoe geleid dat België uitzonderlijke bieren produceert met een authentiek verhaal

en baanbrekend vakmanschap. 

Het is daarom ook dat de Belgische brouwers steevast prijzen weg kapen op belangrijke

 internationale bierconcours.

 De interesse voor Belgisch bier en de bierbeleving is brandend actueel. 

 De grote diversiteit aan bieren in België gaat gepaard met een rijke lokale biercultuur, iets waar de meeste 

Belgen erg trots op zijn. In elke provincie bestaan er brouwerijen, bierproeversverenigingen, musea, cursussen en 

opleidingen, evenementen, feesten, restaurants en kroegen die bijdragen tot de creativiteit en diversiteit van het 

bierlandschap in België.

Zo telt België talloze cafés waar een groot aantal bieren uitgeschonken of getapt worden.

 Elk bier moet voor een optimale smaak geserveerd worden op zijn “ideale” temperatuur (meestal tussen 8 en 

15°C), met de juiste hoogte van schuimkraag. 

Elk bier wordt geschonken in zijn eigen specifieke glas, een regel waar zelden van afgeweken wordt . 

Uit respect voor de heerlijke Belgische bieren en voor de perfecte beleving, willen wij hier bij Pannekoekenhuis 

Kvie Sø ook zo veel  mogelijk aan deze regel te voldoen!

Het is de  ongeëvenaarde diversiteit van de brouwkunst en de intensiteit van de biercultuur, zoals ze deel uitmaakt 

van het dagelijkse leven en bij feesten in Belgie, die maakte dat UNESCO op 30 november 2016 beslist e, dat de  

biercultuur in Belgie een plaats verdiende  op de lijst van Cultureel Wereld Erfgoed.

Een ‘Belze pint’ is een  lekkere dorstlesser na een wandeling rond het ven ‘Kvie Sø’, 

maar natuurlijk ook heeeerlijk bij de pannekoek!

 

 Proost en smakelijk eten!



De belgische bieren 

Blanche de Namur, 4,5%, 25cl.
- På fad

Een troebel, elegant en mild 
tarwebier van de hoogste kwaliteit. 
Onderscheiden als beste witbier ter 
wereld, in 2009, 2013 en 2014. 

Kr. 38,-

Westmalle Dubbel, 7%, 33cl. 
- På fad

Het klooster van Westmalle werd 
in 1836 tot abdij van de orde 
der trappisten verheven. Donker 
rodbruine trappistenbier. Wordt al 
sinds 1856 gebrouwen. Kr. 46,-

Bavik super pils, 5,2%, 25cl.

Deze  pils wordt niet verdund en, er 
worden enkel aromahoppen gebruikt. 
Ondergaat een lange en koude 
lagering en geen pasteurisatie. Deze 
vier elementen samen maken deze 
pils uniek! Kr. 35,-

Westmalle Tripel, 9,5%, 33cl. 

De Tripel is het bekendste 
Westmalle-bier. Is een bier van hoge 
gisting en  heeft een diepe, maar 
zachte smaak met een bittere toets, 
en een heldere gouden kleur. 

Kr. 52,-

De Koninck, 5%, 25cl. el 50cl.
- På fad

Antwaarpse Pale Ale. Licht moutig en 
hoppig met een toets van karamel. 
Op z’n Antwerps bestel je het als een 
bolleke Keuning.  

Kr. 40,- / 58,-

Troubadour Obscura, 8,2%, 33cl. 

Een echt milde stout met een 
aangenaam en mooi uitgebalanceerd 
Belgisch tintje. Ontdek de 
verschillende toetsen van een Stout: 
roost, chocolade, koffie, vanille,…

Kr. 51,-

Troubadour Westkust, 8,5%, 33cl. 

Troubadour Westkust is een donker, 
bijna zwart bier met aroma van hop, 
geroosterde mout, koffie en lichte 
toetsen van chocolade en vanille. 
Smaak: van gebrande mout en koffie, 
aangenaam bitter, een lange hoppige 
afdronk. Kr. 51,-

Bootjes Bier, 7%, 33cl.

Is na Seefbier het 2e bier van de 
Antwerpse Brouw Compagnie. 
Zij streven er naar om vergeten 
bieren nieuw leven in te blazen. Het 
amberkleurige bier is ‘n eerbetoon 
aan de Red Star Line verbinding 
tussen België en de US.  

Kr. 48,-

Martins Pale Ale, 5,8%, 33cl. 

De moutsoorten en de 
gearomatiseerde hop geven de 
typische droge, bittere smaak.
Een karaktervolle, maar niet te zware 
ale is het resultaat.

Kr. 42,-

Super Cadix, 5,6%, 33cl.

nieuw bier van de” Antwerpse Brouw 
Compagnie”.  Een Hipster bier en wel 
‘n lager/pils  met een krachtige/fruitige 
hop smaak.

Kr. 42,-



De Belgische bieren
Hercule Stout, 9%, 33cl.

Genoemd naar Hercule Poirot, 
de befaamde Belgische privé-
detective is geboren op 1 april 1850 
in Ellezelles. Verkozen tot beste 
Belgisch-Waals Bruin Bier in 2012 .
Een heerlijke stout!

Kr. 54,-

Duvel, 8,5%, 33cl.

Duvel is een natuurlijk bier met een 
subtiele bitterheid, een verfijnd 
aroma en een uitgesproken 
hopkarakter. Een Duvel is zowel de 
volmaakte dorstlesser als de ideale 
aperitief.

Kr. 52,-

La Trappe Bockbier, 7%, 33cl.

Abdij O.L.V.van Koningshoeven.
brouwt het enige 
trappistenbockbier ter wereld. Een 
herfstbier met dieprode kleur, volle 
smaak en een moutige geur. Heeft 
een aangename bitterheid.en een 
lichtzoete ondertoon. 

Kr. 48,-

LaTrappe Isid’or, 7,5%, 33cl.
Werd  in 2009 gebrouwen ter 
gelegenheid van het 125-jarig 
bestaan van Abdij O.L.V. van 
Koningshoeven. Broeder Isidorus was 
de eerste brouwmeester van de abdij. 
Hij werd, ter gelegenheid van het 
jubileum  geëerd met een eigen bier: 
La Trappe Isid’or. 

Kr. 51,-

Gageleer, 7,5%, 33cl.

De unieke smaak van Gageleer 
komt van de gagel uit Kempische 
natuurreservaten. Daardoor is dit 
een eigenzinnig bier dat een aparte 
plaats bekleedt in het Belgische 
bierlandschap.

Kr. 51,-

Brugse Zot, 6%, 33cl. 

Vernoemd naar de inwoners van 
de stad Brugge, die vroeger ‘Zotte’ 
werden genoemd. Een goudblond 
bier met een rijke schuimkraag en 
een fruitig en kruidig aroma. 

Kr. 44,-

Rochefort 6, 7,5%,  33cl.    Kr.60,-
Rochefort 8, 9,4%,  33cl.     Kr.64,-
Rochefort 10, 11,2%,  33cl.     Kr.68,-
Abbaye de Notre Dame de Saint-Rémy 
te Rochefort. Wilt u graag echt eens wat  
bijzonders om werkelijk van te genieten. Drink 
dan ‘n Rochefort 6, 8 of 10.  De monniken 
produceren slechts voor hun dagelijkse 
bestaan en de rest  van de verdiensten wordt  
aan goede doelen geschonken.

Geuze Mariage Parfait, 8%, 
37,5cl.
Of wel: het ‘perfecte huwelijk’, is ‘n 
traditionele ongezoete, ongefilterde 
Oude Geuze uit Lembeek. 1 keer 
per jaar wordt bij Brouwerij Boon ‘n 
mengsel gemaakt van verschillende 
grote vaten Lambiek van 3 jaar oud.
Dit geeft na een rijping van 6 à 12 mnd 
‘n bijzondere “Oude Geuze”

Kr. 54,-

Rodenbach Grand Cru, 6%, 33cl.

Een klassieker in de bierstijl ‘Vlaams 
roodbruin’. Rodenbach Grand Cru 
bestaat uit 1/3 jong en 2/3 2 jaar op 
eik gerijpt bier. Het resultaat is een 
complex bier, vineus en met een 
zeer lange afdronk net als 
een grand cru wijn. Kr. 48,-

Pater Corsendonk, 6,5%, 33cl.

De naam “Corsendonk” verwijst 
naar een voormalig augustijner 
klooster te Oud-Turnhout. De 
priorij bestond van 1398 tot 1784. 
Donker kloosterbier van hoge gist-
ing. Smaak: Karamel, vol en fruitig.

 Kr. 48,-



Brunehaut Blond, 6,5%, 33cl.
Brunehaut Amber, 5,5%, 33cl.
Brunehaut Triple, 8%, 33cl.
Sinds 2002 brouwt Brasseri de 
Brunehåut medt groot succes dit 
ekologisch glutenvrij bier.

Kr. 48,-

De Belgische bieren

Gouden Carolus Classic, 8,5%, 
75cl.  

Werd vooral bij de vossenjacht 
gedronken “daar dit zowel de ruiters 
als de paarden in volle vuur bracht en 
ze deed galopperen zodat de jacht 
steeds in beste stemming verliep”..

Kr. 122,-

La Gauloise Blond, 6,1%, 75cl. 

De lichte bitterheid geeft het een wat 
fruitig, hoppig aroma. Niet te sterk 
maar vol en stoer van karakter. 

Saison Dupont Biologique  
5,5%, 25cl. 

Al in 1844 werd dit licht bittere bier in de 
winter op Brasseri Dupont gebrouwen.Om 
in het voorjaar de dorst van de arbeiders 
te lessen.Klassieker onder de Belgische 
seizoenbieren! Biologisch.

 Kr. 37,- 

La Chouffe, 8%, 33cl. 

“La Chouffe” is een ongefilterd blond 
bier, hergist op de fles. Het is een 
aangenaam fruitig bier, gekruid 
met koriander en heeft een lichte 
hopsmaak” . 

 Kr. 51,- 

Liefmans Kriek  Brut, 6%, 33cl.

Dit weelderige bier is het perfecte 
huwelijk tussen frisse accenten 
en de ingetogen zoetzure smaak 
van krieken. Liefmans Kriek-Brut 
is een bier van gemengde gisting, 
waarvan elke hectoliter tot wel 13 
kilogram fruit bevat!. Kr. 48,-

Lindemans Cassis, Peach 
eller Apple, 2,5-3,5%, 25cl. 

Frise en fruitige bieren die het 
beste van 2 werelden in zich 
verenigen: enerzijds het rijke 
lambiekaroma en anderzijds de 
sappige toets van fruit. Lekker 
op een zonnige dag! Kr. 37,-

Gulden Draak, Tripel, 10,5%, 33cl.

Gulden Draak  is genoemd  naar 
het vergulde beeld op de top van 
het Gentse Belfort. Geeft een zeer 
vol mondgevoel met toetsen van 
chocolade en caramel .Uitgeroepen 
tot werelds beste bier in  1998!

Kr. 54,-

Glutenvrij bier 

Straffe Hendrik, 9%, 33cl.

Een gouden tripel met een 
stevige witte schuimkraag. De 
geur is kruidig met toetsen 
van zwarte peper, koriander 
en gember met een vleugje 
sinaasappel.

Kr. 54,-

Kr. 109,-



Welkomst       

Witte wijn
Huis wijn

Rosé           

Mas Compagne Syrah Rosé    
Frankrijk
Een lichte en soepele wijn die lekker fris smaakt, ruikt naar aarbeien en 
vol fruit zit. Een prachtige rosé, die bijvoorbeeld heel geschikt is bij en 
pannenkoek met zalm. Deze wijn is gemaakt van biologische druiven. 
Type: Droog

260,-

Cava Bonaval Semi Seco     
Spanje
Een opgewekte cava met een zoetje.  
Helder van kleur en fijn van mousse. Met vooral veel fruit in de geur.
Type: Halfdroog mousserende

242,-

Peter & Peter Zeller Riesling Feinherb  
Duitsland
De wijn is helder lichtgeel van kleur. Hij heeft een frisse en fruitige geur met 
nuances van perzik, appel, abrikoos en een tikje kruidigheid. Het fijne zoetje 
combineert mooi met de frisse rieslingzuren. 
Type: Halfdroog - zoet

Tinpot Hut, Riesling  
Nieuw Zeeland
Een pareltje uit New Zealand. Marlborough’s finest!  
Fris en fruitig, een heerlijke dorstlesser ... 
Type: Halfdroog - zoet

252,-
56,-

318,-

Glas

Whinfield Estate, Chardonnay   
Californie 
Moderne Californische Chardonnay, heerlijk fruitig, fris, zacht en met een 
hintje vanille.
Type: Droog

240,-
54,-Glas

Tinpot Hut Sauvignon Blanc  
Nieuw Zeeland
Een elegante en aangename Marlborough. Noten van rijp fruit, mineralen, 
evenwichtige, goede zuurgraad, lange afdronk. 
Type: Droog

296,-
64,-Glas



Rode wijn
Huis wijn

Our organic wines

Whinfield Estate, Zinfandel 
Californie
Californische Zinfandel met pit. Robijnrood. Rijk aan geuren en 
smaken van bramen, bessen, rode kersen en kruidigheid. De wijn krijgt 
een boost door zwarte peperkorrels. Sappig en zacht van structuur.
Type: Droog

240,-
54,-Glas

Los Haroldos Malbec Oak  
Argentinie
Een mooie prachtige rode kleur. Complexe rode fruittinten gecombineerd met 
houttoetsen, gevolgd door chocolade en vanilletoetsen.  
Een intense volle smaak en een lange finale . 100 % Malbec
Type: Droog

260,-

Neleman Pink Glasses Garnacha    
Spanje
Deze rosé is gemaakt van de grenache druif, heeft veel fruit maar is niet 
zoet. Een heerlijke, droge, verfrissende rosé zoals een rosé hoort te smaken. 
Biologische, geschikt voor mensen met een veganistisch eetpatroon.  
Type: Droog

Neleman Tempranilo Monastrell     
Spanje
Wijn met een diepe kleur en een fraai aroma van rijp rood fruit.  80% 
monastrell en 20% tempranillo druiven. De tempranillo bewaart de frisheid in 
de wijn en de monastrell zorgt voor het rijpe, gekonfijte fruit. 
Type: Droog

Neleman Chardonnay Muscat    
Spanje
Een bijzondere blend van Chardonnay en Muscat van Neleman.  
Een mooi gebalanceerde frisse fruitige -iets zoetige- witte wijn.  
Biologisch en veganistisch.. 
Type: ¨Halfdroog

261,-
58,-

247,-
55,-

247,-
55,-

Glas

Glas

Glas

Tinpot Hut Pinot Noir 
Nieuw Zeeland
Robijn rood van kleur met opgeheven aroma’s van kersen en pruimen met een 
vleugje rode bessen. Zachte tannines, goed uitgebalanceerde zuurgraad en 
mooie  lange afdronk. 
Type: Droog

318,-
68,-Glas



Fun facts:

- In the summer, and on busy days, we make about 156 litres of batter every day.

- On busy days we are about 20 people at work.

- We can accommodate about 150 guests inside and about 175 guests outside. 

That is about 375 guests in total .

- We always have at least 30 different beers in the menu.



Iets over het ven Kvie Sø
Beschermt ven
Kvie Sø  is een circelvormig ven van ongeveer 30 ha. op de zanderige heide bij het dorpje Ansager, 10 km ten 
zuid -westen van Grindsted. 
Kvie Sø is ontstaan door wind erosie na de laatste ijstijd. 
Het ven heeft een lage pH en is heel voedselarm. Het water is helder en van goede kwaliteit.
Kvie Sø wordt ook wel een lobelia-ven genoemd vanwege de zeldzame lobelia die op de bodem van het ven groeit.
Het ven is gemiddeld 1.10 m. diep, en op het diepste punt 2,6 m.
In 1947 werd Kvie Sø  beschermt natuurgebied, ook vanwege de voorkomst van de zeldzame Kleine biesvaren.
Die houd van een zonnige plaats in ondiep, helder, voedselarm, zwak zuur water en een zandbodem.
Kvie Sø is omgeven door inlandse duinen.

Wandelen rond het ven
Het wandelpad rond Kvie Sø is 2 - 3 km. lang en is aangegeven met met gele paaltjes. Op onze website kunt U een 
wandelkaartje uitprinten.

Waarom heet het ven Kvie Sø?
Kvie = Vaars = Jonge koe.
Vroeger dachten de mensen dat er in het ven ’n trold woonde,  die 
Nekkus heete. Op een dag liep er ’n jonge koe vlak bij het ven. 
Nekkus probeerde deze te vangen met zijn speer, maar het beest 
wist te ontsnappen met de speer in zijn achterste. Nekkus rende 
achter de koe aan, helemaal naar de kerk van Ansager. Hij kon zijn 
speer nog net te pakken krijgen, maar hij werd zo boos dat hij de 
speer met ’n harde klap tegen de kerk aan gooiden. Je kunt nog 
steeds de scheuren in de muren zien...


