
Al onze gerechten worden gemaakt met dagverse ingrediënten die kunnen variëren 
naargelang het seizoen. Voor voedselallergieën of intoleranties verwijzen wij u graag 

naar onze allergenenlijst. Alle prijzen zijn incl. BTW.

Fingerfood

Chips   €2,00
Nacho's €14,00
Portie kaas €9,30
Portie salami €9,40
Portie koud gemengd €16,90
Bitterballen €9,90
Veggieballetjes €9,90
Portie warm gemengd   €9,90
1 Croque uit het vuistje   €3,80
2 Croques uit het vuistje €7,20
Olijfjes €4,90

Soepen

Tomatensoep €5,90
Verse dagsoep €5,90

Voorgerechten

Kaaskroketten (2 st) €14,70
Kaaskroketten (3 st) €18,80
Garnaalkroketten (2 st) €18,20
Garnaalkroketten (3 st) €22,90
Duo van kaas- en €16,90
garnaalkroketten
Rundscarpaccio €15,00
Scampi in lookboter €15,60
Scampi kerstomaatjes    €16,90
Parmaham met meloen     
zomer €18,80

Lunchkaart (tot 17u)

Croque monsieur €11,90
Croque madame €13,90
Croque hawaii €14,90
Croque bolognaise €16,60
Croque vidée €17,70

Kinderkaart* (tot 12 jaar)

Frikandel (1st) €10,90
Frikandel (2st) €13,90
Kipnuggets €10,90 
Kinderspaghetti €11,20 
Kaaskroket (1 st) €10,70 
Vol-au-vent €10,90 
Stoofvlees €10,90 

Salades

Salade niçoise    €28,80
Salade scampi    €21,00
Salade met gebakken    €23,50
rundsreepjes & teriyaki
Caesar salade    €23,50
Veggie salade burrata    €21,90

Al onze gerechten worden gemaakt met dagverse ingrediënten die kunnen variëren 
naargelang het seizoen. Voor voedselallergieën of intoleranties verwijzen wij u graag 

naar onze allergenenlijst. Alle prijzen zijn incl. BTW.

Warme dranken 

Espresso €2,50 
Koffie €2,50 
Deca €2,50
Latte €3,20
Cappuccino €3,00
Verwenkoffie €13,50
Thee: zwart, citroen, munt, 
groen, rozebottel, bosvruchten, 
earl grey, kamille €2,70
Verse muntthee  €3,60
Warme chocomelk €3,00
     met slagroom €3,90
Irish coffee €9,80
Italian coffee €9,80
Hasseltse koffie €8,20
Glühwein (seizoen) €7,20
- slagroom €0,90
- smaakjes: karamel,      €0,90
speculaas, hazelnoot 

Frisdranken

Chaudfontaine 
    plat/bruis 0,25 L €2,60
    plat/bruis 0,50 L €5,10
    plat/bruis 1 L €9,90
Coca-cola / zero €2,60
Fanta  €2,70
Sprite €2,70
Fused Tea sparkling €3,00
Fused Tea mango €3,00
Minute Maid €3,00
    orange / appelkers /  
    pompelmoes
Nordic mist tonic €3,00
Nordic mist agrume €3,00
Tonic fever tree  €3,30
    mediterranean /    
    framboos & rabarber /  
    vlierbloesem / gingerbeer
Tönissteiner €2,90
    orange / citroen /  
    vruchtenkorf /bloedappelsien  
Redbull €3,90
Pom-ton €6,80

Bieren

Van het vat
Stella 25 cl/30 cl       €2,40/€2,80
Victoria      €4,50
Duvel 666      €4,50
La Chouffe      €4,50

Fles
Desperados      €4,90
Lindemans kriek      €3,30
Liefmans      €3,30
Hoegaarden      €2,90
Duvel      €4,50
Leffe blond/bruin      €4,50
Karmeliet      €4,50
Cherry chouffe      €4,90 
Westmalle tripel/dubbel    €4,80
Chimay blauw/blond      €4,80
    
Averbode      €4,50
Delirium red      €4,90
St Bernardus abt 12/tripel €4,80
Oude Boon 37,5 cl      €7,90
    geuze/kriek 

Alcoholvrij
Stella 0.0      €2,50
Liefmans 0.0      €3,30
Leffe bruin/blond 0.0      €4,50
Desperados 0.0      €4,90

Aperitieven
          fles / glas

Van het huis €25,90 / €5,70
Cava €26,50 / €6,00
Apéro Spritz   €7,80
Martini Bellini   €7,90
Martini Bianco   €4,90
Martini Rosso   €4,90
Rosso antico   €5,50
Campari   €5,90
Sherry   €4,90
Rode porto   €4,90
Witte porto   €4,90
Kirr   €5,50
Kirr royal   €6,60
Pastis   €4,90
Champagne   €79,00
    Laurent-Perrier brut

Al onze gerechten worden gemaakt met dagverse ingrediënten die kunnen variëren 
naargelang het seizoen. Voor voedselallergieën of intoleranties verwijzen wij u graag 

naar onze allergenenlijst. Alle prijzen zijn incl. BTW. 

Wijnen 
           glas/fles 
Huiswijn rood        €4,50/€23,00 
Huiswijn wit sec     €4,50/€23,00 
Huiswijn wit zoet   €4,50/€23,00 
Huiswijn rosé        €4,50/€23,00 
 
~Vraag naar de uitgebreide 
wijnkaart  
 
Gin-Tonic (incl. fever-tree) 
 
Bombay Sapphire     €14,50 
Bombay Bramble     €14,70 
Bombay Pressé     €14,60 
Copperhead (0.0)     €12,00 
Bobby's      €13,50 
Double U     €14,00 
Hendrick's     €14,90 
Mare      €14,50 
Bathtub gin     €14,90 
 

Cocktails 
 
Cocktail van het huis  €9,70 
Cocktail van de maand  €9,30 
Italian Red Lips   €8,70 
Tinto de verano  €9,70 
Negroni   €10,60 
Moscow Mule   €10,70 
Lazy Red Cheeks  €9,60 
Mai Tai    €11,40 
Long Island Iced Tea  €13,60 
Cosmopolitan   €9,60 
Pornstar Martini €9,80 
Margarita   €9,40 
Old Fashioned   €10,60 
Mojito    €9,40 
    strawberry/passion  €11,90 
Rumbull   €9,60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alcoholvrije cocktails 
 
Martini Vibrante & Tonic  €6,50                               
Martini Floreale & Tonic   €6,50                                                             
Virgin mojito                    €6,70 
Virgin moscow mule     €5,70                                                                   
Virgin berry-orange     €4,40        
 

Sterke drank 
 
Bacardi white rum      €5,40  
Bacardi Spiced       €5,60 
Rum Kraken       €5,90 
Rum Rumbullion      €5,90 
Eristoff vodka      €5,40 
Lawson’s wiskey        €5,40 
Bushmills single malt 10 y €8,50 
Tequila       €4,90 
Hasseltse Jenever      €3,90 
 

 
Degustieven 
 
Calvados Boulard €6,90 
Cognac  Martell  €6,90 
Amaretto   €5,80 
Limoncello  €3,50 
Baileys   €5,90 
Sambuca  €6,10 
Grand Marnier  €6,90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Vlees/vis geserveerd met luciferfrietjes, kroketjes, frietjes, brood, puree, pasta naar keuze 
* Extra portie warme of koude groenten +€3,60 

* Portie mayonaise, ketchup, huisbereide tartaar of huisbereide cocktailsaus +€1,50 
Al onze gerechten worden gemaakt met dagverse ingrediënten die 
kunnen variëren naargelang het seizoen. Voor voedselallergieën of 
intoleranties verwijzen wij u graag naar onze allergenenlijst. Alle 

prijzen zijn incl. BTW.

BEDANKT OM TE KIEZEN VOOR BRASSERIE JEFFREY’S!

In onze keuken werken we met een authentieke Kopa 
houtskool grill. Gerechten die met gebruik van deze grill 
bereid worden, zijn echte smaakbommetjes! Helaas 
komt al deze heerlijkheid niet zonder prijs: de 
wachttijden kunnen hierdoor soms oplopen. 

Voor groepen van meer dan 4 personen vragen we om 
maximaal 4 verschillende gerechten per gang te 
bestellen. Dank voor uw begrip. 
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Al onze gerechten worden gemaakt met dagverse ingrediënten die kunnen variëren 
naargelang het seizoen. Voor voedselallergieën of intoleranties verwijzen wij u graag 

naar onze allergenenlijst. Alle prijzen zijn incl. BTW.

Pasta

Bolognaise    €15,70
Arrabiata    €14,90
Pesto    €15,80
Pesto met kip    €17,90
Scampi    €21,70
Panzerotti 
ricotta/spinazie    €22,30
Lasagne bolognaise    €17,90
Vegetarische lasagne    €15,70

Kleine porties*
- Kleine porties voor als de ogen 
groter zijn dan de buik –

Voorgerechten
Kaaskroket (1 st) €10,70
Garnaalkroket (1 st) €13,70
Rundscarpaccio €15,00

Vlees
Huisbereide vidée €15,10
Stoofvlees €15,10
Ribbetjes to share (2p)  €32,40
Halve kipfilet €15,50

Vis
Scampi’s in lookboter €15,60
Scampi’s kerstomaatjes€16,90

Pasta
Bolognaise €13,20
Arrabiata €13,20
Pesto €13,40
Kip met pesto €15,20
Scampi €18,10

Vlees*
- Gegrild in de kopa 
houtskoolgrill –

Kipfilet €19,90 
Steak 
     normaal (250g) €24,90
     luxe (450g) €39,90
Entrecôte (± 400 g) €29,00
Chateau briand €28,00
Côte à l’os (2p)          €37,50p.p.
(30 min gaartijd)       
Steak tagliata €32,00
Mixed grill €27,80
Ribbetjes van de chef €28,90
Gras van oep den berg €26,90
Stoofvlees €19,00
Huisbereide vidée €19,00
Varkenshaasje €22,90

Vis*

Zalmfilet op vel €23,90
Gegrilde tonijnsteak €26,30
Kabeljauwhaasje €25,90
Scampi’s in lookboter €21,30
Scampi’s kerstomaatjes €22,10

*Geserveerd met luciferfrietjes, kroketjes, frietjes, brood, puree, pasta naar keuze
* Sauzen : champignonsaus, pepersaus, béarnaise, provençaalse saus, gebakken 

champignons +€3,50
* Extra portie warme of koude groenten +€3,60

* Portie mayonaise, ketchup, huisbereide tartaar of huisbereide cocktailsaus +€1,50

Al onze gerechten worden gemaakt met dagverse ingrediënten die kunnen variëren 
naargelang het seizoen. Voor voedselallergieën of intoleranties verwijzen wij u graag 

naar onze allergenenlijst. Alle prijzen zijn incl. BTW.

Desserts

Verwenkoffie €13,50
Crème catalana €8,90
Tiramisu €8,90
Moelleux €9,20

Coupe vanille
1 bol €4,50
2 bollen €6,50
3 bollen €8,50

Dame blanche  
1 bol €5,90
2 bollen €7,50
3 bollen €9,00

Coupe vers fruit 
1 bol €8,00
2 bollen €10,00
3 bollen €12,50

Coupe advocaat
1 bol €7,90
2 bollen €9,90
3 bollen €11,90

Coupe brésilienne 
1 bol € 6,90
2 bollen €8,20
3 bollen €10,20

Kinderijsje 
1 bol €5,90
2 bollen €7,00 

+ slagroom  €1,20
+ chocoladesaus  €1,50

Tea-room (14.00u – 17.00u)

Pannekoeken
Natuur €7,00
Bloemsuiker €7,70
Kinnekes suiker €7,70
Bruine suiker €7,70
Slagroom  €8,50
Luikse stroop €8,00
Confituur €8,90
Nutella €9,90
Vanille ijs €9,00
Vanille ijs & slagroom  €10,00
Mikado €12,00

Brusselse wafel
Natuur €6,50
Bloemsuiker €7,00
Slagroom €7,90
Vanille ijs €8,50
Vanille ijs & slagroom €9,40

          

Openingsuren: 11u00 - …
Keuken dinsdag t.e.m. zondag: 11u30 – 21u00

Maandag gesloten

Turnhoutsebaan 87, 3294 Molenstede
TEL 013/30.06.42
BE0784.150.869

www.jeffreysmolenstede.be

  jeffreysmolenstede

@jeffreysmolenstede
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