
“Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven” (Matteüs 25:35)  
 

“Als uw vijand honger heeft, geef hem te eten!” (Romeinen 12,20)  



BIEREN  
ALKEN MAES VAN’T VAT 

 

Cristal   25cl   5,0° € 2,40 

Cristal   33cl   5,0° € 2,80 

Grimbergen  bruin 33cl   6,5° € 3,90 

   blond 33cl   6,7° € 3,90 

Afligem tripel 33cl   9,0° € 3,90 

Hapkin  33 cl   8,5° € 3,90 

Mort subite kriek 25cl   4,0° € 2.50 

 

 

DEN HERTOG VAN‘T VAT  

 

Tripel “Den Hertog”    8,5° € 3,90 

Een topper, aangenaam in de mond, fruitig en licht 
bitter. alles wat een perfecte tripel moet hebben.  

“Hier staat voor mij één van de betere tripels” 
 

 

VAN HONSEBROUCK OP FLES 

 

Kasteel Cuvée du château   11° € 4,10 

Kasteel tripel     11° € 3,90 

Kasteel donker    11° € 3,90 

Bacchus oud bruin 37,5 cl  4,5° € 6,00 

Bacchus kriek 37,5 cl   5,8° € 7,00 

Bacchus framboos 37,5 cl  5° € 7,00 

St Louis geuze Fond Tradition 37,5 cl 5°    € 6,70 

Filou       8,5°  € 3,90 

 

 

 

 

 

Vergeet zeker ons bier  

van de maand niet! 
 

Vraag gerust info  

aan onze kelner. 
 

 

ALKEN MAES OP FLES 
 

Oude Kriek Lambic 37,5cl  6,5° € 6,70 

Cristal extra    5,2° € 2,50 

Cristal 00    0° € 2,60 
 

TRAPPISTEN OP FLES 

 
Orval trappist   6,2° € 4,20 

Rochefort 8°   9,2° € 4,10 

Rochefort 10°   11,3° € 4,80 

Chimay trappist    9° € 4,10 

Chimay tripel   8° € 4,00 

Westmalle trappist   7° € 3,90 

Westmalle tripel   9,5° € 3,90 
 

VERDER OP FLES 

 
Tripel karmeliet    8,4° € 3,90 

Hoegaarden    5,0° € 2,50 
Palm     5,2° € 2,50 

Duvel     8,5° € 3,90 

Omer     8° € 3,90 

Sint Bernardus tripel   8° € 4,30 

Sint Bernardus abt   10° € 4,30 

Cornet     8,5° € 3,90 

Malheur 10    10° € 3,90 

Ezel     6,8° € 3,90 

Vliet     8,5° € 3,90 

 

HET ANKER OP FLES 

 

Gouden Carolus hopsinjoor 33cl  8° € 3.90 

Gouden Carolus tripel 33cl  9° € 3.90 

Gouden Carolus whisky infused 33cl 11,7° € 4.20 

Gouden Carolus  Cuvee de keizer  

   imperial dark 75cl 11° € 17,50 

 

Gouden Carolus  Cuvee van de keizer  

   imperial blond 75cl 10° € 17,50 

 

 



FRISDRANKEN            WARME DRANKEN  

FRISDRANKEN 

 
Coca cola - light - zero   € 2,40 

Sprite      € 2,40 

Nordic mist tonic    € 2,60 

Nordic mist agrum    € 2,60 

Minute maid   sinaas   € 2,60
   ace    € 2,60 

   pompelmoes   € 2,60 

   appel   € 2,60 

Chaudfontaine  blauw   € 2,40 

   rood    € 2,40 

Fanta   orange   € 2,40 

   lemon   € 2,40 

Fuze Tea   lemon   € 2,70 

Fuze Tea   mango   € 2,70 

Fuze Tea   peach   € 2,70 

Tönissteiner  orange  € 2,70 

   zitrone  € 2,70 

   vruchtenkorf € 2,70 

   naranja  € 2,70 

Ice tea      € 2,70 

Ice tea zero     € 2,70 

Ice tea green    € 2,70 

Schweppes agrum light   € 2,60 

Gini      € 2,60 

Cécémel - fristi    € 2,60 

Aquarius   orange  € 2,70  

   citron   € 2,70 

Pomton      € 5,20 

Sinton      € 5,20
   

Chaudfontaine  rood - blauw  1L   € 9,50 

Chaudfontaine groen 1L   € 9,50 

 

Chaudfontaine  rood - blauw  1/2L   € 4,80 

Chaudfontaine groen 1/2L  € 4,80 

 

 

 

WARME DRANKEN 

 
Koffie  - deca     € 2,50 

Koffie verkeerd     € 2,90 

Filter - deca     € 2,60 

Cappuccino      € 2,90 

Thee   natuur - melk    € 2,50 

  citroen - kamille   € 2,50 

  rozenbottel - green   € 2,50 

  munt - Linde    € 2,50 

Warme melk - chocomelk    € 2,80 

 

SPECIALE KOFFIE’S 

 
Hasseltse koffie  jenever  € 6,60 

Italiaanse koffie  amaretto  € 8,00 

Irish koffie    whiskey  € 8,00 

French koffie   cointreau  € 8,00 

Corretto koffie   grappa  € 8,00 

Parijse koffie   grand marnier € 8,00 

Spaanse koffie   43   € 8,00 

Baileys koffie      € 8,00 

Verwenkoffie     € 8,90  

 

SPECIALE CHOCOMELKEN 
 

Baileys chocomelk     € 8,00 

Amaretto chocomelk    € 8,00 

 
 



STERKE DRANKEN 

APERITIEVEN 
 

Porto wit - rood     € 5,70 

Sherry      € 5,70 

Martini wit - rood     € 5,90 

Martini Bellini     € 5,90 

Aperol       € 7,50 

Campari      € 6,20 

Amaretto      € 6,50 

Cuarenta Y Tres (43)    € 6,50 

Cointreau      € 6,50 

Baileys      € 6,50 

Sambucca      € 7,00 

Ricard       € 7,00 

Safari - Passoa - Pisang    € 6,50 

Bacardi      € 7,00 

Wodka      € 7,00 

Gin (gordons)     € 7,00 

Jenever      € 3,00 

Grand Marnier     € 7,00 

Citroenjenever     € 2,50 

J&B       € 7,00 

Glenrothes select reserve    € 9,00 

Calvados      € 8,50 

Cognac Meukow vs black    € 8,00 

Cognac Meukow vsop superior   € 9,50 

Cognac Meukow xo     € 12,00  

Kir       € 4,50 

Cava Amaya brut    glas:  € 5,20
     fles:  € 25,50 
Kir royal      € 6,30

OM VAN TE GENIETEN! 

 
Aperitief van het huis    € 7,50 

Aperitief van het huis NA   € 6,50 

Bacardi cola      € 9,20 

Whiskey cola     € 9,20 

Wodka cola      € 9,20 

Pasoa– Safari - Pisang  orange   € 8,80 

Campari orange     € 8,30 

Cola tik      € 5,50 

 
Gin tonic gordon’s (basic)   € 9,00 

Gin tonic gordon’s premium pink  (sweet) € 11,00 

 

In the spotlight! 

S72      € 13,00 
 
S72 is een gin van Stefan Everts, de bekende 
motorcrosser die tijdens zijn carrière wel 10 
keer wereldkampioen werd. S72 is een fijne gin 
met een leuke toon van violet en zoete         
cuberdonachtige geuren. Enkele van de        
geselecteerde botanicals zijn jeneverbessen, 
gember, koriander, vlierbloesem, verse     li-
moen, zestes van limoen en sinaasappel,  lijs-
terbessen en heide bloemen.  

 

Verder bevat de gin ook tonen van rode     
vruchten, rijpe bosaardbeien, frisse rijpe peren 
en appelen. S72 is een zachte, zoete en      
toegankelijke gin met een plezierige afdronk. 
S72 verwijst naar het nummer waarmee de   
Belgische crosser zichzelf legendarisch kroonde 

in zijn sport.  

https://context.reverso.net/vertaling/engels-nederlands/in+the+spotlight


“ONZE HUISWIJNEN” 
 

Wit: Primavoce  Sauvignon Malvasia Salento,  
    Puglia (Italië), Sauvignon Blanc & Malvasia 

Intense aroma's van rijpe peer, passievruchten en mandarijnen in de neus. Een aangename,   
verfrissende en fruitige wijn, die goed in balans is en een lange afdronk heeft.   
{ aperitief, salades, schaal- en schelpdieren, vis, varken, kalf, gevogelte } 

      glas:  € 4,20 karaf: € 16,50 fles: € 21,00 

Kressmann grand reserve graves  

Een elegante droge witte wijn afkomstig van het prestigieuze Graves gebied. De bodem     
   bestaat uit grind, zand op een klei-ondergrond en geeft de wijn zijn typische aroma's:   
   bloemig en fruitig, pompelmoes, passievrucht, citrus. Hij smaakt verfijnd, fris en          
   temperamentvol met een kleine minerale toets. 

{ aperitief, salades, schaal- en schelpdieren, vis, varken, kalf, gevogelte } 

      glas:  € 4,30 karaf: € 19,50 fles: € 22,00 

Kressman Bordeaux sweet moelleux 
De Kressmann Bordeaux Bl Moelleux Grande Reserve is een heerlijk zachte, maar toch           

   gemiddeld zoete witte wijn. De wijn is afkomstig van het wijnhuis Kressmann dat gelegen is 
   in de populaire Franse wijnstreek Bordeaux. Doordat deze wijn is gemaakt van de semillon 
   druif.   

{ desserten } 

      glas:  € 4,30 karaf: € 19,50 fles: € 22,00 

Rood: Primavoce  Primitivo Salento 
    Puglia (Italië), Primitivo 

Elegante aroma’s van kersen, rozemarijn, vanille en specerijen kietelen je neus en  
prikkelen  je smaakpapillen. Het intense mondgevoel zorgt ervoor dat er een glimlach op je 
gezicht komt te staan. 
{ vis, varken, kalf, gevogelte, rund } 

      glas:  € 4,20 karaf: € 16,50 fles: € 21,00 

 

Rosé: Care Solidarity Rosé, Cariñena (Spanje), Cabernet Sauvignon & Tempranillo 
De smaak is perfect in balans van deze Care Solidarity Rose, voldoende rood fruit, een                 
beetje citrus en grapefruit maar ook een hint van verse bloemen. 
{ aperitief, salades, schaal- en schelpdieren, vis, gevogelte} 

      glas: € 4,30 karaf: € 16,50 fles: € 21,00                 
         

 



WIJN PER FLES WIT 

 Medusa, Languedoc/Sud-Ouest/Rhône/Provence (Frankrijk), Viognier € 28,50 

 In de smaak hebben we een goede selectie exotische vruchten zoals rijpe perzik en mango.  

 Achter op de tong prachtige nuances van citrus en limoen. 

 { aperitief, salades, schaal- en schelpdieren, vis, varken, kalf, gevogelte } 

 

 Chablis “Alain Gautheron”, Bourgogne (Frankrijk), Chardonnay   € 41,00 

 Een krijtdroge witte bourgogne van de Chardonnay druif. Aroma's van appel, bloemen, honing 
 en nootjes. 

 { aperitief, salades, schaal- en schelpdieren, vis, varken, kalf, gevogelte, rund } 

 

 Sancerre “Gerard Millet”, Loire (Frankrijk), Sauvignon Blanc  € 38,50 

 In de neus zijn citrus en bloemen te ruiken. Zijn smaak is fris en fruitig met mooie        
 mineralen. 

 { aperitief, salades, schaal- en schelpdieren, vis, varken, kalf, gevogelte } 

 

 Pouilly Fumé “Andre Figeat”, Loire (Frankrijk), Sauvignon Blanc € 38,00 

 Bij de degustatie, oogt de wijn bleek van kleur met een uitgesproken minerale smaak en een 
 tint vuursteen. Hij is zeer aangenaam in de mond met een grote evenwichtigheid en een   l
 ekkere frisheid. 

 { aperitief, salades, schaal- en schelpdieren, vis, varken, kalf, gevogelte, rund } 



Little Fuck, Cahors (Frankrijk), Malbec    € 44,00 

De geuren van pruimen, cassis, bramen en kersen komen je direct tegemoet. Een romige, 
zachte rijpe wijn met ronde tannines en een zijdezachte afdronk die ietwat kruidig is. 

{ kalf, varken, gevogelte, rund } 

  

Sud, Primitivo di Manduria (Italië), Primitivo   € 33,00 

De kleur is robijnrood. De geur is expressief met fruit en specerijen. We ruiken     
pruimen, kersen, bramen en het zoete van de vijgen. Ook komt de geur van spece   
rijen, cacao en een vleugje vanille duidelijk naar boven. De smaak is intens en zacht  met 
volop zoet fruit. De zuren in de wijn zijn mooi in balans en de wijn heeft weinig   
tannines. 

{ salades, vis, kalf, varken, gevogelte, rund } 

 

Lagar de Cayo “Crianza”, Rioja (Spanje), Tempranillo € 27,00 

Een wijn die helder kersenrood is met robijnrode tonen, goed bedekt. Complex en       
expressief op de neus, aroma's van rijp fruit en tinten van goed hout. Goed            
uitgebalanceerd en zeer lekker in de mond met een lange afdronk. 

{ kalf, varken, gevogelte, rund } 

 

Rossi di Montalcino “I Cipressi del Casato” 
Toscane (Italië), Sangiovese      € 33,50 
 
Zwarte en wilde bessen zwaaien de plak, terwijl een subtiel samenspel tussen eik,    
kruiden en vanille een herkenbare stempel drukt. Een volle wijn die ook wel de  ‘kleine’ 
broer wordt genoemd van de grote Brunello di Montalcino.{ salades, vis, kalf,  varken, 
gevogelte, rund } 

 

 

 

WIJN PER FLES ROOD 



BORRELHAPJES 

Portie bitterballen 10 stuks   € 7,00       
Portie mini-loempia’s 10 stuks   € 7,50         
Portie calamares     € 8,00         
Portie gemengd warm 20 stuks   € 10,50               
Portie kaas      € 7,50              
Portie salami      € 8,00      
Portie koud gemengd     € 12,00  

 

ONZE KLEINE KEUKEN 

Croque  uit het vuistje (2 stuks)  € 6,00         
Croque monsieur (2 stuks)    € 10,00       
Croque madame (2 stuks)    € 11,00      
Croque Hawaï (2 stuks)    € 10,50         
Croque bolognaise (2 stuks)   € 11,00      
Croque videe (2 stuks)    € 12,00      
Croque  “Den Hertog” (2 stuks)    € 12,50
(gerookte zalm en kaas)             
Kaaskroketten (3 stuks)    € 16,00      
Garnaalkroketten (3 stuks)   € 17,00 

Al deze gerechten worden enkel met brood geserveerd. 

 

 

SALADES 

 

Salade met hesp     € 16,00 

Salade met gerookte zalm   € 18,50 

Salade met verse grijze Noordzeegarnalen    dagprijs 

Salade met scampi’s    € 19,50       
Salade met appeltjes en spek    € 19.50       
Salade met kip     € 18,00       
Salade natuur     € 15,00 

Al deze gerechten worden enkel met brood geserveerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTA          
Spaghetti bolognaise    € 13,00  

Vegetarische spaghetti    € 13,00  

Lasagne      € 14,00 

Vegetarische lasagne    € 14,00 

Macaroni      € 14,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLEINE KAART 



 
 

Curryworst met groentjes en frieten  € 7,50 

Stoofvlees met groentjes en frieten   € 9,00 

Videe met groentjes en frieten   € 8,50 

Hamburger met groentjes en frieten  € 8,00 

Kippets met groentjes en frieten  € 7,50 

Bitterballen met groentjes en frieten   € 7,50 

Kipfilet met groentjes     € 12,00 

Kindersteak 180 gr. met groentjes   € 17,00 

VOOR ONZE KLEINE VRIENDEN 
 

Hertoggras curryworst met groentjes   € 7,50 

Hertoggras stoofvlees met groentjes   € 9,00 

Hertoggras videe met groentjes   € 8,50 

Hertoggras hamburger met groentjes   € 8,00 

Hertoggras kippets met groentjes   € 7,50 

Hertoggras bitterballen met groentjes  € 7,50 

Hertoggras kipfilet met groentjes  € 12,00 

Hertoggras kindersteak met groentjes  € 17,00 

Spaghetti      € 8,00 

 

Kinderbox met verrassing    € 9,00 

(Enkel deze box heeft een cadeautje en kan niet  

zelf samengesteld worden!) 

 

KINDERKAART 



SOEPEN 
 

Tomatensoep             € 6,00 

Dagsoep             € 6,00 

 

 

WARME VOORGERECHTEN  

   

Garnaalkroketten  (2 stuks)           € 14,00  

Kaaskroketten (2 stuks)            € 13,00  

Scampi’s  “Den Hertog”  (verse tuinkruiden en look)  (6 stuks)     € 14,00  

Scampi's met currysaus (6 stuks)         € 14,00  

Nen twijfelaar  (1 garnaalkroket en 1 kaaskroket)       € 13,50  

Koninginnenhapje             € 11,00  

  

 

KOUDE VOORGERECHTEN 
 

Garnaalcocktail met verse Noordzeegarnalen        dagprijs 

Schoteltje van gerookte zalm          € 12,50  

             

Al onze voorgerechten worden  met brood geserveerd. 

 

 

DAGMENU  (enkel van 11.30u tot 18.00u en niet op feestdagen) 

 

Soep & hoofdgerecht 

 

Maandag     dagmenu volgens keuze van de chef   € 17,90 

Dinsdag     steak + friet en saus naar keuze         € 21,50 

Donderdag     dagmenu volgens keuze van de chef   € 17,90 

Vrijdag     dagmenu volgens keuze van de chef   € 17,90 

Alle menu’s worden van dagverse groentjes voorzien. 

VOORGERECHTEN 



KOUDE VISGERECHTEN:  
          

Gerookte zalmschotel            € 19,50  

Tomaat crevette (1 stuk)           dagprijs 

 met verse Noordzeegarnalen       

Tomaat crevette (2 stuks)           dagprijs 

 met verse Noordzeegarnalen   

 

 

WARME VISGERECHTEN: 
 

Tongrolletjes met julienne groenten en een heerlijk vissausje     € 22,00  

Zalmfilet met warme groentjes en een overheerlijke witte wijnsaus     € 21,50  

Vispannetje van Den Hertog          € 22,00  

Scampi’s van Den Hertog (10 stuks)         € 21,00  

Scampi's met currysaus (10 stuks)         € 21,00 

 

 

SEIZOENSGERECHTEN: 
 

Mosselen met look       dagprijs  

Mosselen met witte wijn      dagprijs  

Mosselen Provençaal     dagprijs  

Mosselen natuur       dagprijs 

Mosselen Den Hertog     dagprijs 

 

Extra’s: 

 

Mayonaise, Hertogmayonaise, tartaar, ketchup        € 1,50  

Extra frieten, Hertogfrieten, kroketten, puree, gratin       € 3,50  

Extra warme groenten           € 3,50 

Extra koud groentebordje                  € 3,50 

VIS GERECHTEN 



  

 PLEASED TO MEET YOU, 
WITH THE MEAT TO PLEASE YOU. 



Ons vlees uit de premium selection van Carmans 

Entrecote  -  Hereford rund (Prime beef) 

Het is een runderras dat oorspronkelijk afkomstig is uit het zuidwestelijke deel van Engeland. Rond het 
marktplaatsje Hereford ontwikkelde zich in de tweede helft van de achttiende eeuw dit karakteristieke 
harde en duurzame vleesrund, welk is uitgegroeid tot het meest voorkomende vleesveeras ter wereld.   
Hereford-runderen zijn zeer populair in Groot-Brittanië, Ierland, Canada, Zuid- en Noord-Amerika. Het 
rund heeft een rode vacht met een witte kop, een witte streep op de nek en schoft en tevens de        
typische witte poten. Het dier heeft een natuurlijke zware bespiering en een bijzonder vriendelijk en   
rustig karakter. Hereford-moeders laten hun pasgeboren kalfjes dan ook zonder problemen benaderen. Een 
groot voordeel van de Hereford is dat het ras bijzonder sterk is. Het kan winter en zomer buiten      
verblijven. ‘s Winters kalven de  Herefords bij meer dan 20°C graden onder nul buiten in de sneeuw af, 
zonder dat dit problemen geeft voor moeder of kind. De geboortes verlopen zodanig vlot waardoor     
menselijke hulp volledig achterwege kan blijven.   

Rib eye -  Holsteiner rund 

Holstein-Friesians zijn een kruising van 2 koe-rassen. Holstein-koeien uit Duitsland en Friesian-koeien uit 
Friesland. Deze grote koeien zijn zwart en wit gekleurd waarbij wit overheerst en produceren zeer veel 
melk. (streefgemiddelde 7000 kg per jaar, met 4,5% vet en 3,5% eiwit). Het vormt thans ca. 70–75% van 
de Nederlandse rundveestapel en wordt in vrijwel  geheel Europa gefokt.  
Melkproductie gebeurt echter niet overal op dezelfde wijze. Wij selecteerden Holsteiners die tijdens hun 
actieve leven als melkkoe de basis vormen voor smakelijk gemarmerd vlees. 
De beste kwaliteit vonden we in Oostenrijk en Duitsland. In deze terroir krijgen de koeien heel hun leven 
een overvloed aan zeer smakelijk gras en kruiden te eten.Eenmaal de koe onvoldoende melk begint te   
produceren wordt ze niet meer bevrucht en stopt haar melkproductie helemaal. De Holstein koe heeft   
weinig spierweefsel en komt door de rijke voeding (gras, kruiden) in deze periode snel aan.  
De stressvrije omgeving op de ruime Oostenrijkse & Duitse weilanden zorgt voor extra vetmarmering, 
waardoor het vlees zeer smaakvol wordt en ideaal is voor de echter noodzakelijke rijping. 

Cote du boeuf — Irish Angus rund (Prime beef) 

De Angus (Aberdeen Angus) is een Schots runderras dat voornamelijk gekend is in de rundvleesproductie. 
Ze werden ontwikkeld uit runderen die van nature voorkomen in het graafschap Aberdeenshire (Schotland) 
en staan bekend als Black Angus in de meeste delen van de wereld. Het is een zeer geliefd ras welke niet 
alleen gedijt in de Schotse    Highlands en de Ierse vlakten, maar tevens zijn weg heeft gevonden naar 
Canada, de V.S. en vele Zuid-Amerikaanse landen o.a. Uruguay, Paraguay, Brazilië. 
De dieren zijn vroegrijp (na 24 maanden kunnen ze voor het eerst kalven), hebben een hoge           
vruchtbaarheid, produceren  vitale kalveren en halen een hoog vleesrendement uit relatief lage           
voederkosten. 
Nog een belangrijk kwaliteitsmerk voor Angus is de mate waarin het doorregen of geaderd is. Enkel runds-
vlees dat het fijnst doorregen is krijgt de hoogste kwaliteitsonderscheiding “prime”. Iers Angus rundvlees 
past uitstekend binnen een goed gebalanceerd dieet, het bevat een krachtige mix van proteïnen, ijzer, zink 
en vitamine B. 
De veiligheid van het Ierse rundsvlees is bij de Ierse producenten prioriteit nummer één, het voedselveilig-
heidsmanagement in samenwerking met het Iers voedselagentschap en Bord BIA resulteert in het feit dat 
het Ierse rundvlees een goede   reputatie met betrekking tot kwaliteit, voedingswaarde en veiligheid blijft 
houden. Bovendien wordt Irish Angus rundvlees afgeleverd met een certificaat van raszuiverheid aan de 
hand van een gecontroleerde stamboom.  



Wat is gerijpt vlees? 
 
Vlees is eigenlijk altijd in zekere mate gerijpt, want vlees moet besterven voordat je het kunt 
eten. Na het slachten van een koe moet het dier minimaal twee weken worden terug gekoeld    
worden om eetbaar te worden. En dat is écht het minimum.  
Hoe luguber het ook klinkt, na de slacht treedt ‘lijkstijfheid’ op en het vlees heeft dus even nodig 
om weer ontspannen en zacht te worden. 
 
Wat is Dry Aging? 
 
Dry aging is een proces waarbij de karkassen  minimaal 21 dagen, maar vaak langer, in een     
speciale kast of cel worden gerijpt aan de lucht. In zo’n rijpingskast wordt de luchtvochtigheid en 
het klimaat beheerst tot resp. 85% en een temperatuur tussen de 0 en 4 graden celcius.  
 
Aan de buitenkant ontstaat een harde droge korst, die voorkomt dat bacteriën het vlees        
binnendringen. Door die harde korst verdampt het vocht als het ware in het vlees, waardoor het 
vlees geconcentreerder wordt en een intensere smaak krijgt. Tot slot breekt het  proces van 
droogrijpen spierweefsel langzaam af, waardoor het vlees malser wordt. 

Droog rijpen heeft dus invloed op smaak én op de textuur. Hoe lang moet je dat dan doen? Dat 
hangt ervan af. Als je het vlees langer dan 4 weken rijpt, verandert de smaak en textuur met de 
dag.  

Het rijpingsproces creëert zwarte korst, wat niet per se meteen heel erg uitnodigt. Maar snijd je 
die harde korst er af, dan komt er botermals vlees tevoorschijn met een intense, geconcentreerde 
smaak. Na 8 weken is die smaak zo intens, dat het haast nootachtig is.  

In een ‘normale’ rijpingskast is 120 dagen rijpen wel de max. Het vlees is geconcentreerder, maar 
na langer rijpen ook iets minder sappig. Meer bite, zeg maar.  

Welk vlees is geschikt om te rijpen? 
 
Rundvlees is bij uitstek geschikt voor dry aging en dan met name de delen uit de rug, zoals rib 
eye,  cote de boeuf en entrecote.  
 
Een rund wordt droog geslacht, wat betekent dat de huid van het karkas wordt gehaald.       
Daaronder zit een laag vet, perfect voor rijping.  
 
De rugstukken van het rund bevatten het meeste intramusculaire vet en zijn dus mooi gemarmerd. 
Dat maakt deze delen van het rund zo geschikt voor dry aging.  

 

Sssst, bij ons rijpt uw vlees! 



 

ER MAG GEEN BLOED UITKOMEN! 

Het ziet er nogal smerig uit, het sap dat uit een biefstuk komt. Het is echter geen bloed, zoals sommigen  
denken, maar myoglobine, een zuurstofbindend eiwit dat in grote hoeveelheden in spieren voorkomt. Het eiwit 
wordt rood als het vlees wordt gesneden of wordt blootgesteld aan zuurstof. Myoglobine geeft een iets    
zoetere smaak aan het vlees. Het verhitten van myoglobine maakt het donkerder van kleur. Het ene dier 
maakt meer myoglobine aan in zijn spieren dan het andere. 

IS HET VLEES MALS? 

Dit is de meest voorkomende vraag die aan mij gesteld wordt. Nooit stelt men de vraag  

“is het vlees lekker” 

Van nature zijn wij carnivoren en hebben we tanden, sommige deelstukken van het rund hebben een “draad of     
vezelachtige structuur”. Deze stukken hebben - wat wij noemen - “een beet”. Dit wil zeggen dat ze inderdaad  
minder mals zijn maar zeker niet taai. Het zijn echter deze stukken die een fenomenale smaak hebben. 

 

Bakwijze vlees! 

• Bleu:   45°  het vlees is gebakken langs de buitenkant en is aan de binnenzijde warm. 

• Saignant:  50°  het vlees heeft een mooi korstje en is mals en sappig aan de binnenkant. 

• A point:   55°  dit vlees is binnenin niet meer rauw, maar toch nog vrij sappig.  

• Bien cuit:  60°  het vlees is goed doorbakken, ook vanbinnen. Het is duidelijk droger dan de vorige  
    bakwijze 

 
ONZE PITMASTERS 

Wij vragen respect voor de pitmasters aan het vuur. Ongeacht de temperaturen en de drukte bereiden ze uw    
gerecht met  liefde en respect. Wij, mijn garçons en ik, staan vooraan. Makkelijk! De pitmasters, het     
keukenteam, staan echter met z’n allen achteraan, anoniem, en zweten zich vaak te pletter!  
Indien uw gerecht langer achterblijft heeft dit een reden: de drukte, het respect voor het product en de 
continue drang om U als klant het perfecte gerecht te geven. Dat is hun doel!  
Echter, over deze mensen wordt nooit gepraat. Dit is voor velen normaal en heel gewoon. Toch is het heel 
zwaar! 
Van de warme tot de koude keuken, van de vuren tot aan de afwas, RESPECT! 
 
 

Geef ze hun welverdiende applaus met een rondje.  

 ONE ROUND 4 ALL THE PITMASTERS                               € 5,00   

NOG WAT KOETJES EN KALFJES 



 

  

Rumsteak (kogel Wit Blauw stier ± 250gr.)     € 24,50 

Entrecote DRY AGED (Hereford rund ± 300gr.)    € 29,50 

Rib eye DRY AGED (Holsteiner rund ± 300gr.)    € 32,50 
Den Hertog meatburger        € 21,00 
 
  

Stoofvlees          € 20,00 

 
 SPECIALITEIT VAN HET HUIS 

 

COTE DU BOEUF DRY AGED  (Irish Angus prime beef)  
    

Côte de boeuf DRY AGED (Irish Angus prime beef ± 800gr.) 1 persoon    € 8,40 /100gr    

         2 personen +  € 6,00 extra person 

 

 

Graag een speciaal stukje vlees?  Vraag zeker naar onze wekelijkse suggesties. 
 

SAUZEN EN & TOEBEHOREN 

Champignonroom– peper- provençaal- vlees- béarnaise of mosterdsaus     € 3,00 
Gebakken champignons (met een fijne look toets)        € 4,00 
Kruiden Den Hertog            € 1,50 
 
Mayonaise, Hertogmayonaise, tartaar, ketchup         € 1,50 
 
Extra frieten, Hertogfrieten, kroketten, puree, gratin       € 3,50  
Extra warme groenten            € 3,50 
Extra koud groentebordje            € 3,50 
 
Alle onze gerechten kunnen met Hertoggras geserveerd worden. Uiteraard wordt dit apart opgediend. 

HOOFDGERECHTEN VAN HET RUND 
PREMIUM SELECTION CARMANS 



Kipfilet natuur (dubbel) met groentegarnituur         € 19,50 

Koninginnenhapje              € 19,00 

 

 

 

Varkenshaasje met warme wokgroentjes en saus naar keuze      € 22,00 

Ribbekes Den Hertog met aangepaste sauzen         € 23,50 

 

 

 

Brochette van Den Hertog gekruid met onze eigen cajun kruiden mengeling    € 29,50 

 

Surf & turf (scampi’s met kogelsteak)          € 24,50 

 De term ‘Surf and turf’ is ontstaan aan de oostkust van Noord-Amerika. In 1966 dook de uitdrukking 
voor het eerst op in een culinair artikeltje in The Miami News. “Surf and Turf” stond toen nog voor de 
gewaagde combinatie van botermalse steak en lokale vis. Ondertussen is de term uitgegroeid tot de ver-
zamelnaam voor gerechten waarin producten van land en zee samen op één bord geserveerd worden.  

 

 Tip van de kok: dit gerecht komt volledig tot zijn recht met onze mosterdsaus! 

 

SAUZEN EN & TOEBEHOREN 

Champignonroom– peper- provençaal- vlees- béarnaise of mosterdsaus     € 3,00 
Gebakken champignons (met een fijne look toets)        € 4,00 
Kruiden Den Hertog            € 1,50 
 
Mayonaise, Hertogmayonaise, tartaar, ketchup         € 1,50 
 
Extra frieten, Hertogfrieten, kroketten, puree, gratin       € 3,50  
Extra warme groenten            € 3,50 
Extra koud groentebordje            € 3,50 
 
Alle onze gerechten kunnen met Hertoggras geserveerd worden. Uiteraard wordt dit apart opgediend. 

HOOFDGERECHTEN VAN HET VARKEN 

HOOFDGERECHTEN VAN DE KIP 

GEMENGDE HOOFDGERECHTEN 



Hertoggras rumsteak met saus van Den Hertog (of saus naar keuze)             € 25,50  
Hertoggras stoofvlees            € 23,50 
Hertoggras videe             € 21,50 
 

SAUZEN EN & TOEBEHOREN 

Champignonroom– peper- provençaal- vlees- béarnaise of mosterdsaus     € 3,00 
Gebakken champignons (met een fijne look toets)        € 4,00 
Kruiden Den Hertog            € 1,50 
 
Mayonaise, Hertogmayonaise, tartaar, ketchup         € 1,50 
 
Extra frieten, Hertogfrieten, kroketten, puree, gratin       € 3,50  
Extra warme groenten            € 3,50 
Extra koud groentebordje            € 3,50 
 
Alle onze gerechten kunnen met Hertoggras geserveerd worden. Uiteraard wordt dit apart opge-
diend. 

 

TER INFO:  

• Voor een vlotte bediening hanteren we de regel:  1 tafel = 1 rekening. 

• Geen grote eter, of een klein hongertje? U mag als volwassenen gerust van de kinderkaart kiezen. 

• Vanaf 8 personen vragen we om de keuze van gerechten te beperken tot 5 verschillende. Vanaf 10  
personen vragen we om de menukeuze op voorhand door te geven. 

• Met de invoering van de witte kassa kunnen wij NIET teruggeven op een cadeaubon. Deze dient dus in 
één keer volledig geconsumeerd te worden en wij kunnen vervallen cadeaubonnen NIET meer inboeken. 
Deze   kunnen dus helaas niet meer aanvaard worden. Cadeaubonnen kunnen enkel op reservatie      
verzilverd worden! 

• Wil je tafels verplaatsen of wil je van tafel veranderen, meld dit zeker aan het personeel, zodoende 
kunnen we dit aanpassen in de kassa. 

• Als uw bestelling alleen drank omvat, zouden we dit op het terras graag onmiddellijk afrekenen.  

• Onze keuken is open van 11u30 tot 20u30.  

• Tijdens drukke momenten kunnen de wachttijden van de keuken oplopen. Informeer bij het personeel 
over deze wachttijden.  

• Als de wachttijden te lang oplopen zal de keuken tijdelijk geen bestellingen meer opnemen. Dit om de      
geplaatste reservaties te kunnen afwerken. Het personeel zal u hierover informeren. 

• Niet ingenomen gereserveerde tafels worden 30 minuten na het doorgegeven uur terug vrij gemaakt voor   
andere klanten. Bent U later, geef ons dan een seintje. 

HERTOGGRAS GERECHTEN 



HARTELIJKS 

 

PANNENKOEKEN  (van 14:00 tot  17.00 uur)         

Pannenkoek  (keuze uit: witte suiker, bloemsuiker, kandijsuiker) € 5,00  

Siroop          € 5,00  

Confituur         € 5,00  

ijs           € 7,50  

ijs en warme krieken       € 8,50  

ijs en banaan        € 8,50  

ijs en aardbei (seizoen)       seizoensprijs 

Pannenkoek Den Hertog  (ijs en vers fruit)          € 10,00 

 

Supplement slagroom             € 1,50  

 

 

 

 

 

 

WAFELS  

Wafel met suiker        € 6,00  
Wafel met ijs        € 7,00 
Wafel banaan        € 8,00 
Wafel met warme krieken      € 8,00 
Wafel aardbei (seizoen)       seizoensprijs 
Wafel met vers fruit       € 10,00 
Supplement ijs (1 bol)       € 1.50  
Supplement slagroom       € 1,50 
 



 

IJSCOUPES 

            3 bollen          2 bollen 

Coupe vanille           € 5,00   € 4,00 

Coupe advocaat          € 8,00   € 7,00 

Coupe warme krieken         € 7,00   € 6,00 

Coupe karamel          € 6,00   € 5,00 

Coupe banaan          € 7,00   € 6,00 

Coupe banana split  (chocoladesaus en slagroom)     € 8,00   € 7,00 

Coupe aardbei (seizoen)         seizoensprijs        - € 1,00 

Coupe gemengd fruit         € 6,50   € 5,50 

Dame blanche (met slagroom)        € 6,50   € 5,50 

Coupe bresilienne          € 7,00   € 6,00 

Coupe chocolade          € 5,50   € 4,50 

Coupe  “Den Hertog “  (3 bollen vanille ijs met vers fruit)    € 9,50   € 8,50 

 

Apfelstrudel met 1 bol ijs (tot 17.00u)      € 8,00   

Supplement slagroom         € 1,50 

HARTELIJKS 



 
 
 
PELE ROYAL IN DE SCHELP (enkel op bestelling) 
 
Op onze vraag laten we de pele Royal (of gepelde van het schouderblad) niet van het  schouderblad snijden.  
Het resultaat is een overheerlijk stuk vlees van ongeveer 3,5 kg. Het complete schouderblad wordt kort maar 
krachtig gemarineerd. Vervolgens dichtgeschroeid en afgebakken tot de exacte bakwijze bereikt is. 
 

EEN WARE SMAAKSENSATIE VOOR 4 PERSONEN! 

 

 

BRASSATO VAN DE KOGEL (enkel op bestelling) 
 
Een echte aanrader is de complete kogel, gegaard in een groentemarinade met rode wijn en diverse         
tuinkruiden. Vervolgens zullen we deze aan tafel snijden.  
Dit stuk is totaal compleet vetloos en botermals.  
 
 

TOMAHAWK  STEAK (enkel op bestelling) 

De Tomahawk steak is in feite een ribeye met been met daaraan de hele rib. Dit lange bot wordt ontdaan van 
vlees en vet. Dit noemen we frenched. De steak ziet er door deze manier van snijden erg stoer uit.  
Een Tomahawk heeft een grote hoeveelheid intermusculaire vet, waardoor het een erg smaakvolle steak is. 
 
 

 

ENTRE COTE, ZESRIB OF COTE DU BOEF (enkel op bestelling) 

Voor grotere groepen bestaat de mogelijkheid om deze stukken in z’n geheel te bereiden. Dit volgens het  
principe van slow cooking. Bij slow cooking hou je bereidingstemperaturen aan tot maximaal 90 °C, maar 
meestal zelfs  hooguit 80 °C. Die  lagere temperaturen  zorgen voor een rijke smaakontwikkeling, omdat alle 
ingrediënten tijd hebben om smaak af te geven.  De sappen in het vlees zullen zich gelijkmatig verdelen en er 
wordt geen vet aan toegevoegd.  
  

 

 

VOOR DE CARNIVOREN! 

https://www.bbquality.nl/products/angus-ribeye-steak/


TER INFO:  

• Voor een vlotte bediening hanteren we de regel:  1 tafel = 1 rekening. 

• Geen grote eter, of een klein hongertje? U mag als volwassenen gerust van de kinderkaart kiezen. 

• Vanaf 8 personen vragen we om de keuze van gerechten te beperken tot 5 verschillende. Vanaf 10  
personen vragen we om de menukeuze op voorhand door te geven. 

• Met de invoering van de witte kassa kunnen wij NIET teruggeven op een cadeaubon. Deze dient dus in 
één keer volledig geconsumeerd te worden en wij kunnen vervallen cadeaubonnen NIET meer inboeken. 
Deze   kunnen dus helaas niet meer aanvaard worden. Cadeaubonnen kunnen enkel op reservatie      
verzilverd worden! 

• Wil je tafels verplaatsen of wil je van tafel veranderen, meld dit zeker aan het personeel, zodoende 
kunnen we dit aanpassen in de kassa. 

• Als uw bestelling alleen drank omvat, zouden we dit op het terras graag onmiddellijk afrekenen.  

• Onze keuken is open van 11u30 tot 20u30.  

• Tijdens drukke momenten kunnen de wachttijden van de keuken oplopen. Informeer bij het personeel 
over deze wachttijden.  

• Als de wachttijden te lang oplopen zal de keuken tijdelijk geen bestellingen meer opnemen. Dit om de      
geplaatste reservaties te kunnen afwerken. Het personeel zal u hierover informeren. 

• Niet ingenomen gereserveerde tafels worden 30 minuten na het doorgegeven uur terug vrij gemaakt 
voor   andere klanten. Bent U later, geef ons dan een seintje. 

 Openingsuren: 

• Van 1 Juni tot 30 September  Alle dagen open van 10.00u - 23.00u (woensdag gesloten) 

• Van 1 Oktober tot 31 Mei   Alle dagen open van 11.30u - 23.00u                           
      (Maandag & woensdag gesloten) 

• Keuken      11.30u - 20.30u (laatste bestelling) 

 

Website Facebook 

  


