
Wij zijn sfeercafé De Berken en heten u van harte welkom

in onze 'vernieuwde oma's living'.

 

September t.e.m. juni 

Openingsuren
 Juli & augustus 

Ma - woe - do - vrij                       13u30 tot 00u30
Dinsdag                                            13u30 tot 20u00
Zaterdag                                           Gesloten
Zondag                                              13u30 tot 21u30
Ontbijtbuffet op zondag           09u00 tot 11u00

Ma - di - woe - do - vrij               13u30 tot 23u00
Zaterdag                                           Gesloten
Zondag                                              13u30 tot 23u00
Ontbijtbuffet op zondag          09u00 tot 11u00

De openingsuren van de keuken zijn onder voorbehoud van drukte/kalmte. Vanaf

heden werken wij op vrijdag en zondag enkel nog op reservatie. 

050/67 43 34 info@de-berken.be www.de-berken.be

Like us on facebook & instagram & stay up to date 



Cocktails
 Lazy red cheeks                               

Cosmopolitan deluxe                   
Lillet blush                                        
Cuban mojito                                   
Summer flirt                                     

Mocktails 
 Basil wonder                                   

Blueberry mojito                          
Cosmonaut                                      
Bee happy                                       
Mocktail van het huis                  

De Berken Specials
 Aperol spritz                                       

Campari-tonic                                   
0% Crodino                                          
0% Zenzero                                         

! TIP : Hapjesfeest
37,5

Ricard                                                 
Picon vin blanc                               
Flesje rosé wijn                                
 « Les pieds dans l’eau »

! TIP : Artisanale
bitterballen   15 

Duvel                                                  
Jenever-tonic                                  
Mocktail van het huis                  

! TIP : Kipkrokantjes
met tartaar 17,5

Back 2 the 80s
 Pisang & vers fruitsap                  

Passoa & vers fruitsap                  
Campari & vers fruitsap            
Safari & vers fruitsap                     
Malibu & cola                                   

! TIP : Plankje italiano 
17,5

The classics
 

Wijn
 Sherry dry                                           

Kirr                                                      
Kirr royal                                          
Pineau                                                
Porto cruz wit/rood/rosé             
Martini wit/rood/fiëro                  
Cava glas/fles                       
Sangria & vers fruit (seizoen)   

Versnaperingen
 Chips, snoepjes... (zie toog)         

Gin
 Bulldog                                                 

Bombay sapphire                         
Hendrick's                                           
Gin mare                                            
Gin van het moment                      
Fever tree tonic                                 

Gin 0%
 

! TIP : Mini tapas  23

Seedlip 0% grove 42                    
Seedlip 0% spice 94                     
Floral delight 0%                          
Gin 0% van het moment              
Fever tree tonic                                 

Zin in iets sterkers?
 Filliers crèmejenever                  

Filliers fruitjenever                     
Filliers graanjenever                   
Kiekendief graanjenever              
Amaretto di saronno                      
Baileys                                                   
Grand marnier                                  
Cointreau                                             
Limoncello                                           
Boswandeling                                     
Bacardi wit/bruin                            
Eristoff vodka                                     
Whiskey                                               

ROOD
Oltre passo primitivo 
Italië, Puglia - zacht & vol

Gran fuedo edicion crianza
Spanje, Navarra - intens & volumeus 

WIT
Oltre passo falanghina
Italië, Campania - fris en stevig 

Cuvée prestige skouras wit 
Griekenland, Argos - fruitig en zoet

ROSÉ 
Les pieds dans l'eau 
Frankrijk, Pays d'Oc - trendy en fris

Cuvée prestige skouras rosé
Griekenland, Argos - fruitig en zoet

Glas                                                      
1/2                                                          
Fles                                                        

Frisdranken 
 

Cola / light / zero                             
Fanta / sprite                                      
Tonic/ agrumes                                 
Ginger ale / bitter lemon              
Plat water / bruis water                
Fever tree                                             
Ritchie                                                
Tönissteiner zitrone / orange 
pink fit / vruchtenkorf /
naranja                                                  
Fuze tea                                                 
Minute maid orange / appel /
multivitamines / appel-kers      
Cécémel                                             
Vers fruitsap                                    

Drinks take away 
 Aquarius pet                                   

Dubbelfrisss pet                               
Chaudfontaine pet 0,5l                 
Cola / zero blik                              
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Shares & bites 
Kies en deel jullie hapjes, Mégagezellig en lekker! De

trend van nu! Share & bite. 

Tapas mini                                                                                                             
Mexican nachos                                                                                              
Plankje italiano                                                                                              
Blini met gerookte zalm & kruidenkaas                                              
Bruschetta met tomaat / 6 stuks                                                             
Bordje mini artisanale garnaal- & kaaskroketjes / 10 stuks     
Bordje mini artisanale garnaal- & kaaskroketjes / 20 stuks     
Bordje artisanale bitterballen / 10 stuks                                              
Mini pizza / 6 stuks                                                                                          

! TIP : Kijk ook eens bij de pizzella en gebruik
ze mee in jouw share & bite party!

Portie frietjes  
Portie zoete frietjes
Portie sliced potatoes                                                                                                                                                                 
Croque uit 't vuistje                                                                                        
Kipkrokantjes met verse tartaarsaus  / 10 stuks                             
Bordje warm gemengd / 10 stuks                                                           
Bordje warm gemengd / 20 stuks                                                             
Bordje mini loempia's / 10 stuks                                                            
Bordje mini frikandellen / 10 stuks                                                         
Bordje oud - Amsterdamse kaasballetjes / 10 stuks                         
Bordje assortiment kaastengels / 9 stuks                                              

Hapjesfeest                                                                                                                            
Mini croque, mini pizza, allerlei warme hapjes, sliced potatoes

Kinderkaart
 

Box met frikandel/frietjes/saus/snoepje          
Box met nuggets/frietjes/saus/snoepje             
Extra frikandel                                                            
Extra nuggets (5st.)                                                   
Portie appelmoes koud                                           

Salades 
 

Salade van scampi/spek/appel                         
Salade van gerookte zalm en garnalen          
Caesar slaatje                                                             
Supplement frietjes                                                  
Supplement zoete frietjes                                      
Supplement sliced potatoes                                    
Supplement vers gebakken brood                     

Food
 Stoofvlees huisgemaakt (met groentjes)                       

Vol au vent huisgemaakt (met groentjes)    
Ambachtelijke garnaalkroketjes (2)
met groentjes                                                             
Ambachtelijke kaaskroketjes (2) 
met groentjes                                                                 
 Extra garnaalkroket                                                     
Extra kaaskroket                                                         
Kleitse burger                                                                
Croque monsieur                                                     
Pasta van de week groot                                           
Pasta van de week klein                                            
Supplement frietjes                                                  
Supplement zoete frietjes                                      
Supplement sliced potatoes                                    
Supplement vers gebakken brood                     

Pizzella 
 

Margherita                                                                                     
Salame piccante                                                           
Prosciutto                                                                            
Prosciutto e funghi                                                           
Hawaï                                                                                           
Chicken barbecue                                                                          
Serrano                                                                     

Pizzella                   Granpizzella 

! Wie vragen heeft over
allergie/gluten, aarzel niet info

te vragen aan de bar. Wij staan u
graag te woord. Hou ook

rekening met ons en onze verse
keuken, wees geduldig en neem
niet meer dan 4 verschillende

gerechten per tafel. 
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Bieren
 VAN 'T VAT 

Jupiler 25 cl / 33 cl                                                                                                                                                                                               
(5,2°) Goudblonde pils met een bitter zachte smaak, het nummer 1 bier in België.

Mazout 25 cl / 33 cl                                                                                                                                                                                             
De befaamde jupiler afgewerkt met cola, de naam 'kiendjesbier' is wel beter gekend. 

FLES - REGULAR
Jupiler 25 cl                                                                                                                                                                                                                  
Kruger export 33 cl                                                                                                                                                                                               
(4,8°) Blonde pils met een bitterzoete smaak, doch vol karakter.

Carlsberg 25 cl                                                                                                                                                                                                        
(5,5°) Krachtige, blonde pils met scherpe, bittere smaak.

Hoegaarden 25 cl                                                                                                                                                                                                      
(5°) Lichtgeel en natuurlijk troebel, zachte smaak. Licht en matig zoet en zuur en met een subtiel gekruide citrussmaak.

Rodenbach 25 cl                                                                                                                                                                                                     
(5,2°) Oervlaams helder, donkerrood/bruin bier met een fruitige en licht zurige smaak.

Vedett 33 cl                                                                                                                                                                                                                   
(5,2°) Lichtzoete aanzet die snel overgaat in een fijne bitterheid van hop. Neutrale nasmaak. 

Desperados 33 cl                                                                                                                                                                                                     
(5,9°) Desperados is een frisse Lager. Dit bier is gebrouwen met tequila aroma, door dit aroma heeft het bier een vrij zoete smaak. 

FLES - DONKER
Kasteelbier donker 33 cl                                                                                                                                                                                    
(11°) Helder donker bier met volle, zoete smaak met een toets van gebrande mout in de afdronk.

McChouffe 33 cl                                                                                                                                                                                                     
(8°) Gebrande smaak, maar niet zoetig. Zacht en volmondig met een fruitig/kruidige afdronk.

FLES - BLOND 
Duvel 33 cl                                                                                                                                                                                                                
(8,5°) Helder, geelblond bier met een kruidige en fruitige smaak.

Tripel karmeliet 33 cl                                                                                                                                                                                          
((8,4°) Helder, goudblond bier met een volle, evenwichtige smaak met frisse en fijne toetsen van citrus en koriander.

Brugse zot 33 cl                                                                                                                                                                                                       
(6°) Helder, goudgeel bier met frisse, evenwichtige smaak met fijne toetsen van koriander en een lichte hopbitterheid met fijne
afdronk.

Omer 33 cl                                                                                                                                                                                                                 
(8°) Helder bier met frisse en fruitige, volle smaak met een fijne, bittere toets van hop. Evenwichtige en lichtjes bittere afdronk. 

Cornet 33 cl                                                                                                                                                                                                              
(8,5°) Lichttroebel, donkergoudblond bier, complex, bloemig, zoet, kruidig en evenwichtig.

LaChouffe 33 cl                                                                                                                                                                                                       
(8°) LaChouffe is een niet gefilterd blond bier, aangenaam fruitig en gekruid met koriander en een lichte hopsmaak. 

Kasteelbier blond 33 cl                                                                                                                                                                                          
(7°) Een overwegend fruitig aroma met een mooie balans tussen hop en mout.

FLES - CIDER
Somersby 33cl                                                                                                                                                                                                          
(4,5°) Somersby apple cider is een relatief zoete cider met appelsmaak geproduceerd door de Deense Carlsberg group.
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Bieren
 FLES - FRUITBIEREN 

Lindemans kriek 25 cl                                                                                                                                                                                         
(3,5°) Heerlijk fruitig met de frisse, zuurzoete smaak van verse krieken. 

Liefmans kriek 25 cl                                                                                                                                                                                             
 (3,8°) Liefmans on the rocks is een verfrissend roodkleurig bier dat zich kenmerkt door de zachte en fruitige smaken van rode
vruchten.

Cherry chouffe 33 cl                                                                                                                                                                                             
 (8°) Rood, fruitig bier met een lichte, zoete aanzet. Een verfrissend zurige toets en heerlijk zachte aroma's van kersen. 

Hoegaarden rosée 25 cl                                                                                                                                                                                       
(3°) Troebel, roze bier met zoete smaak met uitgesproken fruitige toetsen van framboos.

Kasteelbier rouge 33 cl                                                                                                                                                                                       
(8°) Fruitig bier met een overweldigend aroma van kersen. 

FLES - ABDIJBIER 
Leffe blond 33 cl                                                                                                                                                                                                     
(6,6°) Elegant, zacht en fruitig bier met een pittige afdronk en met een vleugje bitterheid door sinaasappel. 

Leffe donker 33 cl                                                                                                                                                                                                  
(6,6°) Volle, lichtzoete smaak van vanille en kruidnagel met toffee en karamel. 
                                                                                                                         

FLES - LAAG IN ALCOHOL, VOL VAN SMAAK 
Jupiler blue 25 cl                                                                                                                                                                                                       
(3,3°) Lichtzoete en moutige smaak met lichte afdronk.

Carlsberg 0,0 25 cl                                                                                                                                                                                                    
(0°) Alcoholvrij, caloriearm bier met een heerlijke volle en bittere smaak. 

FLES - TRAPPISTEN
Chimay blauw 33 cl                                                                                                                                                                                              
(9°) Donkerbruin trappistenbier met een zoete en fruitige moutsmaak. 

Chimay wit 33 cl                                                                                                                                                                                                    
(8°) Lichttroebel, goudamberkleurig trappistenbier met een fruitige, kruidige en een lichte bittere, uitgebalanceerde smaak. 

Westmalle dubbel 33 cl                                                                                                                                                                                          
(7°) Troebel, donkerbruin trappistenbier met een complexe moutige en fruitige smaak.

Westmalle tripel 33 cl                                                                                                                                                                                          
(9,5°) Troebel, goudgeel trappistenbier met een complex kruidige smaak. 

Orval 33 cl                                                                                                                                                                                                                
(6,2°) Orval is een bier van hoge gisting en lange lagering waardoor het een complex-fruitig karakter ontwikkelt. Dat Orval een
buitenbeentje is in de bierwereld, is ook al te merken aan zijn kleur. Het is geen blond of bruin bier, maar het heeft een licht
amberige kleur met een oranje schijn. Dit trappistenbier is een lekker fris, zurig en doordrinkbaar bier met vrij bittere toetsen.
Deze bitterheid ontstaat doordat het bier gebrouwen wordt met de Dry Hopping methode. De specifieke smaak is vooral te danken
aan de kwaliteit van het water (uit de Mathildebron), de hop en de gisten die in het bier zitten.
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Premium apple pie 
 

Tea-Room 
 

2 stuks met boter en suiker                           
2 stuks met boter en confituur                  
2 stuks met slagroom                                        
2 stuks met 1 bolletje hoeve-ijs                 
2 stuks mikado                                                  
1 stuk met boter en suiker                             

Vanaf 14u30 tot 16u30
 Onze pannenkoeken en wafels worden

vers in eigen keuken gebakken.

 Pannenkoeken 
 

Brusselse wafels 
 Met boter en suiker                                        

Met boter en confituur                                 
Met slagroom                                                        
Met 1 bolletje hoeve-ijs                              

Pink lady appeltaart met een bolletje hoeve-ijs van de Reinaardhoeve   8

Desserts  
 

Doorlopend verkrijgbaar

 
Copa mousse de chocolate                               
Chocolademousse ijs

Copa frutas del bosque                                      
Yoghurtijs & bosvruchten

Copa turrón                                                             
Spaans nougatroomijs & karamelsaus & amandel

Copa stephan pistacchio                                   
Siciliaan pistacheroomijs & kers & pistachenootjes

Latté macchiato                                                   
Latté macchiatoroomijs & slagroomijs

Flûte limoncello                                                     
Citroenroomijs & lichte limoncello likeur 

Fingertarte citron                                                  
Citroenroomijs met stukjes biscuit / overgoten met
coulis citroen & afgewerkt met gebrûleerde
merengue 

Crème brûlée                                                          
Cheesecake New York                                         
Progrès taart                                                        
Vraag naar de beschikbare smaken         

Dame Blanche                                                                                                

Warme dranken  

Espresso                                                 
Déca                                                          
Koffie verkeerd                                
Cappucino                                         
Met melkschuim of slagroom 

Latté macchiato                                  
Latté macchiato met smaakje      
Thee lipton exclusive selection   
Junior                                                   
Met warme melk en baileys

Koffie ''De Berken''                         
Met advocaat in het koffieglas 

Irish coffee                                         
Met whiskey 

French coffee                                    
Met grand marnier 

Italian coffee                                     
Met amaretto

Hasseltse coffee                               
Met jenever 

Warme chocolademelk                
Met callebaut pastilles
Puur of melkchocolade 
Extra slagroom                                                  
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Speciallekes 

Tijdens schoolweken kunnen kinderen zich komen uitleven op
vrijdag in de sporthal naast ons (van 16u tot 17u30). Meestal op

zondagen (van 13u30 tot 1900) openen wij ons springdorp.
 

Wil je zeker zijn van het springdorp?
Geef dan even een belletje naar de vaste lijn zodat we je niet

moeten teleurstellen bij aankomst. 
 

Voor de allerkleinsten hebben wij een speelruimte in de cafetaria
voorzien. 

Tijdens de warmere dagen kunnen de kinderen ook buiten
spelen in de aangelegde speelzone achter ons terras. 

 



In de kijker 

! TIP : Heerlijke tapasboxen van De Berken
als hoofdmaaltijd.

Enkel via bestelling en op afhaal:
Klein (3 personen)                      59
Groot (6 personen)                     99

In afhaalbox (er moet niets teruggebracht
worden) of op houten plank (met waarborg
per plank van 30€, waarborg krijgt u terug
bij het binnenbrengen van de plank). Hou
rekening met het feit dat de aantallen niet
gewijzigd kunnen worden. Vergeet niet om

tijdig te bestellen. Scan hiernaast de QR-
code en je kunt direct bestellen om een

avond thuis te genieten van onze heerlijke
tapas!

Op zondagvoormiddag, van 9 tot 11, bieden wij u een luxe
ontbijtbuffet aan. Laat u betoveren en geniet samen met familie

en vrienden van een heerlijke start van de dag!

 


