Afspanning, herberg, taverne

DESSERTS

DE IK BEN SUPERGEHAASTWANT-IK-HEB-GEEN-TIJD MENU

Sabayon op basis van kriekbier
(2 personen)

€16

Sorbet van citroen
vergezeld van glaasje limoncello

€9

Chocolademousse

€8

De witte dame
in haar volle glorie

€8

Crème catalana

€9

Supervlugge macaroni kaas-ham
€32
Gratineren lukt helaas niet binnen deze tijd

Coupe brésilienne

€8

ijk rappe spiegeleieren
met frietjes

Coupe banana split

€9

Coupe advocaat

€9

Coupe vanille

€9

- Deze snacks worden binnen de 10 minuten
nadat u besteld aan tafel geserveerd. Duurt het
langer krijgt u ze aan de helft van de prijs. Zelf
zijn wij voorstander van een iets rustigere aanpak. Maar voor de echt gehaaste mensen bieden
wij de mogelijkheid om snel bediend te worden. Bliksemsnelle spaghetti bolognaise

Intergalactische tagliatelli
kip-boschampignon

€32

Coupe vers seizoensfruit

€16
€28

Coupe aardbei (seizoen)

Supersonische artisanale garnaalkroketten
2 stuks
€28
Flitsende croque-uit-het-vuistje

€12

€12

www.dengoudenosse.be

De Menugazet

Heerlijk dineren in den Gouden Osse
ABDIJBIEREN

Brouwerij Sourcemont

Brouwerij Orval

Sint Bernardus Abt 12°

€4

Chimay Tripel

€3

Sint Bernardus Prior 8°

€3,5

Chimay Blauw

€3,7

Sint Bernardus Tripel 8°

€3,5

Chimay Rood

€3

Orval Jong

€3,6

Orval Oud + 6 m

€4,6

Orval Oud + 1 j

€5,8

– Oude Orval niet altijd voorradig –

€18

Maximum 4 personen en 2 verschillende
gerechten per tafel. Aanbod afhankelijk van
de beschikbaarheid.

1
2
3
4
5
6

TRAPPISTEN
Brouwerij Koningshoeven

Brouwerij Westmalle

La Trappe Blond

€3

La Trappe Dubbel

€3

La Trappe Tripel

€3,5

La Trappe Quadrupel

€4,5

La Trappe Witte Trappist

€2,5

7

Westmalle Tripel

€3,4

Westmalle Dubbel

€2,6

Brouwerij Saint Rèmy
Rochefort 6°

€3,3

Rochefort 8°

€4

Rochefort 10°

8
9

€5,4

Brouwerij Achelse kluis
Achel Blond

€3,7

Achel Bruin

€3,7

FRUITBIEREN
Kriek Boon (37cl)
Liefmans Cuvee Brut (37cl)

€5,5

Kriek Max (Bockor)

€2,2

Faro Lindemans (37cl)

10

€5

€5

Elke vrijdag, zaterdag en zondag

11
12
13

1. Brouwerij Het Anker viert op 24 februari de geboortedag van ... .
2. Speciaal op deze dag wordt de Gouden Carolus Cuvée van de keizer gebrouwen, een
van de trapisten, enkel in donker bier.
3. De 100% Lambik van Brouwerij ... wordt bewaard in eikenhouten vaten. Na een jaar
wordt hij “jong“ genoemd, na drie jaar komt hij tot volle rijpheid.
4. Tripel ... is een goud- en bronskleurig bier dat wordt gebrouwen bij brouwerij Bosteels.
5. Een bezoek aan de Brouwerij ... in Roeselare is een avontuur dat u moet beleven.
6. Het eerste bier dat brouwerij BOCKOR op de markt bracht. Tot voor kort heette het
bier nog Bellegems Bruin maar sinds 2012 heet het ‘... Oud Bruin’
7. Dit bier werd oorspronkelijk in de winter gebrouwen in Tourpes om de dorst van de
seizoensarbeiders in de zomer te lessen.
8. ... is een trapistenbier dat in de abdij Notre Dame de Scourcemont wordt gebrouwen.
9. Een biertje dat gebrouwen wordt in de hoppestreek; het is vernoemd naar de stad.
10. De naam van dit bier kun je vertalen als “tegenspoed, iets vreselijks die is gebeurd”
11. De enige nog actieve familie brouwerij in het hartje van Brugge
12. Je kunt dit fruitbier “on the rocks” drinken, maar wij verkiezen de cuvée brut.
13. De beste plek om te genieten van eerlijke gerechten en lekkere bieren.
Maximum 4 gerechten in voor- en hoofdgerecht per tafel. Eén tafel, één rekening

• Varkensribben op de grill
àvolonté
• Scampibrochette op de grill
àvolonté

€22,5
€28

Openingsuren
• Vrijdag van 18.00 tot ….
• Zaterdag van 18.00 tot ….
• Zondag van 12 tot 15 en 18 tot 20
Verder kan elke dag mits reservatie
en dit vanaf 10 personen.

Vaste suggesties 28 euro p/p
• elke eerste zaterdag en zondag van de maand
Mixt Grill
• elke tweede zaterdag en zondag van de maand
lamskroontje op de grill

Wij staan graag klaar om uw, receptie, communie, verjaardag, enz… te
bespreken en dit volgens uw wensen
en budget uit te werken .

• elke derde zaterdag en zondag van de maand
varkens côte a l’os

etsclubs, … zijn bij
ons welkom om te genieten van een
e. Of
één van onze meer dan 130 streekbieren te proeven.

• elke vierde zaterdag en zondag van de maand
verse paling op drie wijzen

Den Gouden Osse, Ruddervoordestraat 195, 8820 Torhout • 050 21 20 99 • info@dengoudenosse.be • www.dengoudenosse.be

GEUZE

STREEKBIEREN

Boon oude geuze

€4,6

Barbar (Lefebvre)

VOORGERECHTEN

FRISDRANKEN
€3,2

Plat water

20cl / 50cl

€12

Kikkerbilletjes,
room / look / van het huis

€13,5

€7

Brugse zot blond (de halve maan)

€3

Bruisend water

Geuze 3 Fonteinen

€7

Brugse zot bruin (de halve maan)

€3

Cola

€2,5

Cola light / Cola zero

€2,5

Fanta

€2,5

Gini

€2,5

Artisanaal bereide garnaalkroketten €11,5

Fuze Tea

€2,5

Artisanaal bereide kaaskroketten

Schweppes Tonic

€2,5

Schweppes Agrum

€2,5

Sprite

€2,5

Tonissteiner Citron

€2,5

WIT BIER
Bellegems Wit bier (Bockor)

€2,5

Blanche de Namur (Du Bocq)

€2,5

VLAAMS BRUIN
Liefmans Goudenband

€3,5

VanderGhinste (Bockor)

€2,5

Duchesse de Bourgogne (Verhaeghe)

€3

STOUT
Hercule stout (Ellezelloise)

€

Noir de dottignies (De Ranke)

€

€2,5

Duvel (Moortgat)

€3,2

Duvel Tripel hop (Moortgat)

€4,5

Enfant Terriple (De Leite)

€3,5

Femme Fatale (De Leite)

€3,5

Gouden Carolus Ambrio

€3,5

Gouden Carolus Classic

€3,2

Gouden Carolus Tripel
Hopus (Lefebvre)

€3
€3,2

Karmeliet (Bosteels)

€3,5

Keyte tripel (Strubbe)

€3

Keyte dubbel (Stubbe)

€3,8

La Chouffe (Moortgat)

€3,5

e houblon (Moortgat)
Le Fort (Bockor)
Malheur 6 (De Landtsheer)

VAN ‘T VAT
Pils (Bockor)
Brugse Zot (blond)

e (Moortgat)
€2,5
€3

€4,1

droog glas

Rosé glas

€3

e Hendrik quadr. (Halve Maan) €3,7
Th ouroutenaere(Alken-Maes)
(Gulden Spoor)

€3,5
€3
€3,5

– Iedere maand verschillende
suggestiebieren: zie bord –

Rood glas

zoet

€3,5

Paix Dieu (brasserie Caullier)

bu

WIJNEN
Wit

€3

€3,5

Vedett (Moortgat)

- Tijdens de kerstperiode steeds
kerstbiertjes op het vat! -

€3,5

Omer (Bockor)
Saison Dupont

– Vraag ook naar onze suggestie bieren
op het vat! -

€3,5

glas

€4.5
€13 / €20
€4.5
€4.5
€4.5
€13 / €20

Volg ons ook op facebook

STERKE DRANKEN
Amaretto di Saronno

Tonissteiner Vruchtenkorf

€3

Appletiser

€3

Appel - kers

€2,5

Sinaasappel
Vers sinaasappelsap

€2,5

Fristi

€2,5

Cecemel warm – koud

€2,5

€6

Elixir d’Anvers

€6

Grand Marnier

€6

Cointreau
Gin Bombay

€7

APERITIEVEN
Fles Huis Champagne
es
Kirr witte wijn
Kirr Royal
Cocktail Maison
Pisang Orange
Campari Orange
Bacardi Cola
Havana Cola

€42
€6 / €30
€6
€6
€6
€6
€6
€8
€9

J&B Cola
Porto Rood-Wit

€9
€6

Pineau des Charentes
Picon Vin Blanc
Ricard
Sherry Dry
Martini wit
Alcoholvrije Cocktail

€6
€8
€6
€6
€6
€6

– Vraag naar onze Ginsuggestie –

€6

Bailley’s

€2,2 / €5

Scampi’s, (6)
room / look / van het huis

Cantillon geuze

De Koninck

20cl / 50cl

€2,2 / €5

KOFFIE DEGUSTATIES
e

€8

€6

e

€8

€8

e

€8

Gin Hendriks

€9

Bacardi Rum

€6

Hasseltse koffie
e

€8
€8

Havana Rum

€8

e verkeerd

€3

Cognac Martell

€7

Cappuccino

Whisky J&B

€6

Whisky Chivas Regal

€8

e

Tennessee Whisky Jack Daniels

€8

€3
€2,5

Deca
Thaymans thee

€2,5
keuze uit ons assortiment

Carpaccio van rund

€14
€10

Uit den rookkamer
Gerookte zalm

Kindersteak met frietjes

– Enkel te verkrijgen van 1 april
tot eind september –

Salades
Van het huis: kip, scampi en spekjes

€23

Lauwe geitenkaas en Granny Smith

€21

Gerookte zalm en ajuinsnippers

€24

Gerookte eendenborst en mango

€24

Scampi en sint-Jacobsvruchten
en mediterraanse kruiden olie

€24

€12,5

Enkel snacks op
zondagavond

HOOFDGERECHTEN
Vis
Scampi’s (10)
room / look / van het huis

€19,5

Kikkerbilletjes
room / look / van het huis

€25

Gerookte zalm
Kabeljauw met zijn garnituur

Kinderkaart

ZOMERSE GERECHTJES

€25
€28,5

Kinderribbetje

€9,5

Frikandel (2) met frietjes

€7,5

Fishsticks met frietjes

€7,5

Spiegelei (1) met frietjes of brood
Macaroni ham & kaas
Kabouter Kinderijsje

€4
€7,5
€5

TAPAS
Koud
Olijven

€4

Bordje kaas

€4

Bordje salami
Bordje mix olijven kaas & salami

Voor den kleine honger

€11,5

€4,5
€8

Croque monsieur met zijne garnituur €8,5
Croque madame met zijne garnituur €9,5
Croque hawai met zijne garnituur

€9,5

Croque uit het vuistje

€7,5

Warm
Mini loempia’s

€8

Calamares

€8

Kippenboutjes

€7
€8

Huisgemaakte garnaalkroketten

€19

Gefrituurde scampi’s

Vispannetje

€22

Mix van loempia, calamares & scampi’s €9

€25

Proef nu ook onze wijnen éen voor één door ons geselecteerd

Vlees
Runds carpaccio

Kleine prijzen voor zeer mooie minderbekende wijnen (proeven is de boodschap)

Grill
Varkensribbetjes à volonté
met brood of frietjes

€22,5

Scampi brochette à volonté

€28,5

Brochette royaal rund

€28

Côte a l’os, 1000 gr
2 personen

€58

Chateaubriand
met saus naar keuze, 350 gr

€28,5

Sausen
Béarnaise / Champignon / Peper

- Alles van den grill wordt met frietjes
en slaatjes aangeboden -

WITTE WIJNEN
Merino – uit Portugal, een frisse afdronk met aroma van tropisch fruit.
Voortreffelijk bij vis..
Palazo di Mare – uit Italië de Cataratto een traditionele druif van Sicilië
frisse wijn met voller karakter aanrader bij visgerechten met roomsausje
A mendes Passaros - uit Portugal de druiven Albarifio en Treixadura geven
deze wijn een zeer frisse minerale wijn smaak uit het noorden van Portugal.
Finca Negra – deze wijn uit Chili met de Chardonnay druif is super bij gegrilde vis
Wilderness – Australië druiven van Semillon en Chardonnay sappige fruitige wijn
die wel elke gerechtje een meerwaarde weet te bieden

€ 26/fles
€ 26/fles
€ 29/fles
€ 29/fles
€ 29/fles

RODE WIJNEN
Tor Del Colle – wijntje uit Italië met vol karakter lichte houttoets mooi kruidige smaak.
Perfect bij BBQ
€ 26/fles
Le Versant – Franse wijn met de Syrah druif gemaakt, sappige rode wijn met toetsen
van zwart fruit en peper goed te combineren met roodvlees
€ 27/fles
Altos Tamaron Crianza - Spaans wijn van de Tempranillo druif kruidige elegante wijn
bij gegrilde vis past deze uitstekend
€ 27/fles
Luccarelli – Italiaanse wijn gemaakt van de Primitivo druif, rijpe wijn met
aroma’s van zwart fruit mooi bij roodvlees op de grill
€ 29/fles
Wente Beyer Ranche – wijntje uit Calafornia, US van de Zindanel druif
mooie houttoets super bij gegrilde vleesgerechten
€ 32/fles
ROSE WIJNEN
La Princesse – Franse wijn met toetsen van aardbei, framboos, kers en cassis

€ 24/fles

€3
Maximum 4 gerechten in voor-en hoofdgerecht per tafel. Eén tafel, één rekening.

