Dranken
Bier op fles

Tips voor een vlotte bediening

Stella Artois

€ 2,5

Stella 0

€ 2,5

Ga naar de bestelzone, geef jouw bestelling

De Sportzot 0%

€ 4,5

en tafelnummer.

Rodenbach

€ 2,8

Betaal en de joyn punten worden genoteerd.

Duvel

€ 4,5

Wij brengen jouw bestelling naar tafel.

Kriek St Louis

€ 2,8

Maximum 5 gerechten per bestelling

Leffe Blond /Bruin

€4

Brugse Zot Blond

€ 4,2

Westmalle Triple/ Double

€ 4,7

Westmalle extra

€4

Orval

€5

Omer

€ 4,7

Karmeliet Triple

€ 4,7

Cornet

€ 4,8

Chimay Blauw

€ 4,7

St Bernardus 12

€ 5,7

Frisdranken

Warme dranken

1 bestelling = 1 rekening

Wijn en aperitieven
Glas wit /rood/ rose/zoet

€ 4,1

Fles wit / rood / rosé/zoet

€ 20

Fles cava

€ 24

Martini rood / wit

€ 4,1

Porto rood / wit

€ 4,1

Kirr

€6

Glas cava

€ 6,5

Kirr Cava

€ 7,5

Picon met witte wijn

€7

Koffie Espresso (Lungo)

€ 2,6

Koffie Mokka (Ristretto)

€2

Cappuccino

€ 3,2

Latte Macchiato

€ 3,5

Macchiato speculoos/caramel/hazelnoot/cookie

€4

Ice Latte Macchiato met witte chocolade siroop

€4

Chai latte met koemelk of amandelmelk

€ 4,5

Koffie verkeerd (laté)

€ 3,5

Koffie met slagroom

€ 3,6

Thee, Groen, Lemon of Earl Grey

€ 2,6

Infusie Linde/Camille/Fruit/Munt/Rozenbottel

€ 2,6

Irish Coffee (Jameson)

€ 7,7

The nutty Irish man

€7

Warme chocolade melk (chocospoon)

€ 4,2

Wist je dat?
Wij werken met de joyn spaarkaart

Coca Cola/Zero

€ 2,5

Ricard

€8

50 punten

wafel/pannenkoek met suiker

Fanta Orange/Citroen/Zero

€ 2,5

Sangria rood / wit in het seizoen

€ 6,5

450 punten

waardebon €10

Tönissteiner Citroen/Orange

€ 3,2

800 punten

waardebon €20

Chaudfontaine plat/bruis

€ 2,5

1500 punten

waardebon €50

Schweppes tonic

€ 2,7

2500 punten

waardebon €100

Ice Tea original blik/Light

€3

Mojito zelfgemaakt met verse munt en limoen

€8

Cécémel/Fristi blik

€3

Mojito Mocktail

€6

Chaudfontaine plat /bruis 0,5l

€ 3,5

Tequila Sunrise met vers sinaasappelsap

€ 10

Appletiser blik

€3

Caipirinha met cachaça

€8

Ijsthee Hoeve Ter Kerst vers fruit

€3

Cuba Libre met bruine rhum

€8

Bombay Dry Gin met tonic

€8

Pink Gin met aardbei en citroenfanta

€8

Mare Gin met munt en komkommer + fever tree

€ 12

J&B Whiskey

€ 7,5

Bacardi Rhum

€ 7,5

Cognac VSOP

€ 8,5

Fruitsappen
Looza Orange/Appel/Ace

€ 2,7

Vers sinaasappelsap

€ 5,6

Orange Squash (orange natuur + tonic)

€7

Tropical Smoothie (aardbei + banaan)

€ 4,5

Sunshine Smoothie (ananas + mango)

€ 4,5

Paradise Smoothie (mango + aardbei)

€ 4,5

Sunset Smoothie (frambozen + aardbei)

€ 4,5

Volg ons op Facebook en Instagram!

Cocktails en sterke drank

Cointreau

€ 8,5

We zijn open op
Woensdag, vrijdag en zaterdag 11u - 19u30
Zondag en feestdagen op reservatie
Maandag, dinsdag en donderdag gesloten

Wij de perfecte locatie zijn
voor babyborrels, familiefeest, communie, pensioenviering, verjaardag, rouwmaaltijd ...

Cadeaubon Hoeve Ter Kerst
Op zoek naar smakelijk origineel geschenk?
Jij bepaalt het bedrag en wij zorgen voor een mooie
geschenkverpakking.
Hoeve Ter Kerst is een initiatief van maatwerkbedrijf
Mariasteen dat sociale tewerkstelling
creëert voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt.

Snacks Tearoom Eetcafé
Tearoom

Kleine kaart

Tips voor een vlotte bediening

Super croque monsieur met garnituur

€ 8,5

Croque vuist

€6

Croque Hawaï

€9

Croque boem boem

€ 10,5

Diëgo burger met friet (nieuw recept)

€ 10

Boerenbrood met West Malle kaas op plank

€9

Boerenbrood met Breydelham op plank

€9

Boerenbrood met gerookte zalm en avokado op plank

€ 11

€5

Vegan wokschotel madras met rijst

€ 9,5

Warme appeltaart met ijs

€6

Tex Mex Burrito met zure room

€ 11

Warme appeltaart met ijs en slagroom

€ 6,5

Kleine friet met saus

€ 3,5

Grote friet met saus

€ 4,5

Pannenkoeken boter en suiker, confituur of nutella

€ 3,6

Pannenkoeken met appel, rozijn en ijs

€ 5,5

Pannenkoeken Mikado

€ 6,5

Pannenkoeken Hoeve Ter Kerst(warm fruit, ijs en slagroom)

€ 6,5

Wafel suiker en boter/confituur/nutella

€ 3,6

Wafel slagroom

€ 4,5

Wafel ijs en slagroom

€ 5,5

Wafel ijs slagroom en chocolade

€6

Warme appeltaart

Ijs
3 Bollen met slagroom

Ga naar de bestelzone, geef jouw bestelling
en tafelnummer.
Betaal en de joyn punten worden genoteerd.
Wij brengen jouw bestelling naar tafel.
Maximum 5 gerechten per bestelling
1 bestelling = 1 rekening

Pasta en Pizza
Spaghetti Bolognaise

€ 14

Lasagne Bolognaise

€ 14

Macaroni met kaas, ham en broccoli

€ 13

Stracciatella / Vanille / Chocolade / Mokka / Aardbei

€7

Tagliatelle Scampi met rode pesto

€ 19

Coupe Aardbeien: vanille, aardbeien en coulis

€9

Tagliatelle met kip en romige currysaus

€ 17

Coupe Brésilienne (mokka ijs, caramel en nootjes)

€8

Pizza met ham

€ 11

Pêche Melba met framboos en meringue

€9

Pizza Hawaï

€ 11

Dame Blanche met stracciatella

€ 8,5

Pizza Bolognaise

€ 11

Dame Blanche

€8

Pizza Margaritta

€ 10

Milkshake: wafelsmaak, perzik, aardbei, kokos, pistache, banaan
koffie, amandel, oreo

€7

Borrelhapjes

Vleesgerechten met garnituur en frieten
Vol-au-vent

€ 16

Rundsstoofvlees op z’n Vlaams

€ 16

Steak met pepersaus of champignonsaus(200 gr)

€ 20

Pizza Margherita in 8 punten

€ 10

Varkens-côte à l’os met champignonsaus

€ 20

Portie kaas / salami / gemengd 200 gr

€7

Gegrilde entrecôte met béarnaise of kruidenboter 250 gr

€ 21

Chips zout / paprika / bolognaise 100 gr

€ 3,2

Kip Tikka Masala met basmatirijst

€ 16

Gefrituurde hapjes assortiment

€7

6 Mini Loempia kip

€8

6 Leffe bitterballen

€8

6 Kippensateetjes

€ 10

6 Grote Scampi Fritti met tartaar

€ 10

Visgerechten met frietjes
Gebakken zalm met dragonsaus

€ 18

Scampi met look en champignons

€ 18

Vispannetje met kreeftensaus

€ 19

Gebakken kabeljauwhaas met prei

€ 19,5

Oosterse wokgroenten met botervis en rijsnoedels

€ 18

DAGSCHOTEL

€16

Soep – Hoofdgerecht – 1 drankje twv 2,5 – dessert
Op woensdag ,vrijdag en zaterdag serveren wij een dagschotel.
Je vind die steeds terug op onze facebookpagina,
gelieve te reserveren om je plaats te kunnen garanderen.

mayonaise, special, tartaar, andalouse, ketchup

Salades met brood en boter
Salade met Parmaham en meloen

€ 14

Salade met gebakken kippenreepjes en appel

€ 14

Salade met 3 kaaskroketten

€ 14

Salade met 3 garnaalkroketten

€ 16

Salade met geitenkaas, spekjes en appel

€ 16

Salade met gerookte zalm (zonder rucola)

€ 15

Salade met gebakken champignons en scampi’s

€ 17

Voor de kinderen

¨Zoet¨

Kinderijsje met lolly

€3

Kinderpannenkoek met suiker

€2

Hoorntje of potje met 1 bolletje

€2

Potje of hoorntje met 2 bolletjes

€ 3,9

Chocolademousse

€3

Voor de kinderen

¨hartig¨

1 Frikandel met appelmoes en frietjes

€6

Kids hamburger met frietjes

€7

2 Kaaskroketten met sla en frietjes

€7

Kinderpasta Bolognaise

€ 7,5

Kindermacaroni met kaas

€ 7,5

Kipcorn met appelmoes en frietjes

€7

