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Brasserie 
Hof van Zichem 

Welkom in het Hof van Zichem 

 

Feesten 
Wij organiseren mee uw feesten (klein of groot). Aangepaste menu’s of inkleding kan besproken 

worden met het team. Een gedeelte van het Hof van Zichem kan ter uwer beschikking gesteld 

worden.  

Onze groepsmenu’s spelen in op de verschillende figuren van de “Heren van Zichem” en kan u 

terugvinden in onze aangepaste folder. Dit kan ook met de formule ‘me drinke bei’, wat u een totale 

prijs garandeert op voorhand.  

Vergaderzaal 
Onze vergaderzaal op de 1e verdieping wordt gratis ter 

beschikking gesteld. Je kan er terecht met kleine groepen tot 

+/- 12 personen voor vergaderingen, feesten of andere 

gelegenheden.  

Groepen 
Groepen vanaf 8 personen vragen wij de keuze te beperken 

tot 3 à 4 verschillende gerechten zodat iedereen vlot en correct bedient kan worden. 

Kinderen 
Kinderen zijn welkom in het Hof van Zichem. Aan de voorzijde is er een ballenbad en een 

kinderhoekje. In het gehandicaptentoilet is er een baby verschoontafel voorzien.  

Blijf op de hoogte 
Bent  u  graag  als  eerste  op  de  hoogte  van  nieuwe  suggesties,  informatie,  nieuwtjes  of wordt  

u gewoon graag onze vriend: join us on facebook! 

Wandelen in de omgeving                                                                                                                            k 
De regio is uitermate geschikt voor prachtige wandelingen. We raden u de prachtige Demerbroeken 

aan. Dit natuurgebied biedt u in de Demervallei rust, schoonheid en rasechte natuurbeleving en start 

dadelijk vanaf de overzijde van de straat. De Maagdentoren ligt op ongeveer 500 meter en kan u via 

een korte verkwikkende wandeling bezoeken. Ook het bezoekerscentrum ‘Huize Ernest Claes’ 

bevindt zich op 500 meter. 

Fietsvriendelijke horeca                                                                                                                               K 
Hof van Zichem is een erkende ‘fietsvriendelijke horecazaak’ en aangesloten op het 

fietsknooppuntennetwerk. Meer info bij het team. Voor uitgewerkte fietstochten verwijzen we graag 

door naar Lekker Trappen, een fietsarrangement met andere horecazaken. Meer info op 

www.lekkertrappen.be.  

http://www.lekkertrappen.be/
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Dranken

Frisdranken 
Coca Cola    €   2,70 

Coca Cola zero   €   2,70 

Fanta orange    €   2,70 

Sprite     €   2,70 

Nordic Mist Tonic   €   2,70 

Fever Tree Tonic   €   4,20 

Nordic Mist Agrum   €   2,70 

Gini     €   2,70 

Canada Dry    €   2,70 

Fuze Tea    €   2,80 

Pom Ton    €   5,10 

Tonissteiner orange   €   2,80 

Tonissteiner citroen   €   2,80 

Tonissteiner vruchtenkorf  €   2,80 

Tonissteiner naranja   €   2,80 
 

Water 
Chaudfontaine plat/bruis  €   2,70 

Chaudfontaine plat/bruis 0,5 l. €   5,00 
 

Vruchtensappen   
Minute Maid orange  €   2,80 

Minute Maid pompelmoes  €   2,80 

Minute Maid appel   €   2,80 

Minute Maid ace   €   2,80 

 

Koude melkdranken 
Cécémel    €   2,70 
 

Warme dranken   
                                        h 

Koffie     €   2,70 

Koffie decafeïne   €   2,70 

Moka’tje     €   2,70 

Koffie verkeerd   €   3,50 

Deca verkeerd   €   3,60 

Italiaanse cappuccino  €   3,50 

Belgische cappuccino (slagroom) €   3,50 

Thee natuur, rozebottel, kamille,  €   2,70 

linde, munt of groene thee   

Warme cécémel   €   3,40  

Warme cécémel met slagroom €   3,80 

 
 

Sterke warme dranken                                         
Irish coffee (Whisky)  €   8,00 

Hasseltse koffie (Jenever)  €   8,00 

Italiaanse koffie (Amaretto) €   8,00 

French koffie (Cognac)  €   8,00 

Koffie van ’t huis (Baileys)  €   8,00 
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Dranken
 

 

Aperitieven                                            
Aperitief van ’t huis    €   6,90 

Gin & Tonic (suggesties)  € 12,00 

Cava     €   6,50 

Alcoholvrij    €   6,00 

Aperol     €   6,50 

Sangria wit/rood   €   7,90 

Porto wit/rood   €   4,90 

Sherry dry    €   4,90 

Martini wit/rood   €   4,90 

Kirr     €   5,10 

Pineau des Charentes  €   4,90 

Campari    €   5,90 

Pisang     €   5,90 

Passoa    €   5,90 

Ricard     €   5,90 

Supplement  vruchtensap  €   2,50 
 

Sterke dranken                                                  
Havana Club    €   6,50 

Gordon’s Gin    €   6,50 

Calvados    €   6,50 

Grand Marnier   €   6,50 

Cognac    €   6,50 

Cointreau    €   6,50 

Amaretto    €   6,50 

Whisky J&B    €   6,50 

 

 

 

 

 

  

  

   

 
 
Een hongertje tussendoor? 
Portie kaas of salami    €   5,50 

Portie kaas en salami    €   7,50 

Bitterballen of miniloempia’s (8 stuks)  €   5,10  

Warm gemengd (10 stuks)    €   7,90 

Dubbel warm gemengd (20 stuks)  € 15,50 

Al onze Gins worden standaard geserveerd met 

Fever-Tree Tonic en aangepast garnituur 

- Hendrick’s Gin    € 12,00 

- Gin Mare   € 12,00 

- Wilderen Double You Gin € 12,00  

- Broker’s Gin   € 12,00 
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Bieren

Van ‘t vat                                           
h 
Stella 33cl    €   2,60 

Karmeliet Tripel 33cl  €   4,30 

Paix – Dieu 33cl   €   4,30 

Averbode    €   4,30 

 

Streekbieren                                          
Gildenbier (Diest) 25cl  €   3,20 

Paternoster Bruin (Zichem) 33cl €   4,30 

Paternoster Tripel (Zichem) 33cl €   4,30 

 
Onze aanraders                                         
Rochefort 8 of 10 33cl  €   4,40 

Orval 33cl     €   4,40 

Jessenhofke Tripel 33cl  €   4,40 

 
Alcoholvrij bier                                            
Jupiler 0,0% 25cl   €   2,70 

 

Op stop                                            
Geuze Boon 37,5cl   €   5,10 

Kriek Boon 37,5cl    €   5,10 

Op fles  

Duvel 33cl    €   4,30 
Westmalle Tripel 33cl  €   4,30 

Westmalle Trappist 33cl  €   4,30 

Chimay Blauw 33cl   €   4,30 

La Chouffe 33cl   €   4,30 

Hoegaarden Grand-Cru 33cl €   4,30 

Jupiler 25cl    €   2,70 

Hoegaarden 25cl   €   2,70 

Palm 25cl    €   2,70 

Tongerlo blond 33cl  €   4,30 

Tongerlo bruin 33cl   €   4,30 

Kriek 25cl     €   2,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bierbeleving 
Hof van Zichem staat voor 

“bierbeleving”. Spreek ons aan voor 

advies. 
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Huiswijnen 
 

 

Witte wijn 
Beauvoir Pays d'Oc Sauvignon Blanc  
Zuid-Franse wijn met aroma's van witte perziken. Een elegante, frisse en fruitige wijn met een mooie zuurbalans. Intense 

aroma's, een stevige volle smaak en een fruitige afdronk. 

              Glas € 4,20      Karaf ¼ l € 7,30     Karaf ½ l € 13,90      Fles 0,75l € 22,00 
 

Van Loveren Chardonnay 
Een droge, uitgebalanceerde wijn met lichte citroen- en notentoets. 

              Glas € 4,20      Karaf ¼ l € 7,30     Karaf ½ l € 13,90      Fles 0,75l € 22,00 

 
 

Theuniskraal Muscat Ottonel 
Lichtzoete witte wijn, licht goudgele, zeer transparante kleur. Stuivende aroma’s van muskaat. Zoetheid wordt in 

evenwicht gebracht door verfrissende zuren. 

              Glas € 4,20      Karaf ¼ l € 7,30     Karaf ½ l € 13,90      Fles 0,75l € 22,00 
 

Rosé wijn 
Santa Rosa Syrah 
Niet aangezoete, niet hout gelagerde roséwijn. Prachtige intense kleur expressief rood fruit. Volle en sappige smaak. 

Druivenras Muscat Ottonel en Gewürztraminer. 

              Glas € 4,20      Karaf ¼ l € 7,30     Karaf ½ l € 13,90      Fles 0,75l € 22,00 

Rode wijn 
Kaapse Leeuw Cabernet Sauvignon-Merlot 
Lichte houten, zachte aardbeigeur met een rijk, fruitig palet en zacht uitgebalanceerde afdronk. 

              Glas € 4,20      Karaf ¼ l € 7,30     Karaf ½ l € 13,90      Fles 0,75l € 22,00  

Cava  
Cava Grand Marques Brut                                                              h 
Cava van het gereputeerde huis Vallformosa. Groengele nuances. Levendige belletjes, snelle aroma’s van meloen en appel. 

Pittig en fruitig met mooie zuren in de finale. Doordrinker met geweldige prijs-kwaliteitsverhouding. 

                        Glas € 6,30     Fles 0,75l € 27,90 
 

 

 

Van Loveren (Zuid-Afrika) “wines you don’t have to learn to love” 
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Kleine honger  
 

Snacks 
Croque Monsieur    €   8,10 

Croque Madame    €   9,60 

Croque Hawaï     €   9,60 

Croque Bolognaise    € 10,70 

Croque Videe    € 10,70 

Croque uit ‘t vuistje    €   5,00 

Kaaskroketten (3 stuks)   € 14,50 

Garnaalkroketten (3 stuks)   € 18,50 

Supplement frietjes, kroketjes of puree  €   2,50 

Supplement mayonaise of ketchup  €   1,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Brasserie Hof van Zichem – Ernest Claesstraat 67 – 3271 Zichem – 013/66.66.42 
hofvanzichem@gmail.com – www.hofvanzichem.com 

Brasserie 
Hof van Zichem 

Voorgerechten en hoofdgerechten 
 

Soep 
Dagsoep met brood         €   4,90 

Voorgerechten 
Kaaskroketten (2 stuks) op toast        € 13,00 

Garnaalkroketten (2 stuks) op toast       € 16,50 

Combinatie kaas- en garnaalkroketten op toast     € 14,90  

Scampi’s in lookboter (5 stuks)        € 13,50 

Slaatje met zalm & scampi         € 13,90 

Slaatjes 
Slaatje van ’t huis          € 22,90 

Sla warme geitenkaas met spekjes en appel       € 21,90 

Sla, spekjes en appeltjes met frambozendressing     € 20,90 

Sla, warme kip en gebakken ananas       € 21,90 
 

Supplement frietjes, kroketjes of puree        €   2,50 

Alle slaatjes worden opgediend met brood 

Pasta’s 
Spaghetti Bolognaise         € 12,90 

Spaghetti van de chef gegratineerd       € 14,90 

Wenst u een stukje brood bij de pasta? Wij brengen dit graag naar uw tafel. 
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Hoofdgerechten 
 

Visgerechten 
Vraag naar onze vissuggestie!        Dagprijs  

Oven gegaarde zalmfilet met witte wijnsaus en kroketjes    € 23,90 

Scampi’s met look-, curry- of sambalroom, fris slaatje en frietjes   € 23,90 

Vispannetje met puree         € 21,90 

 

Mosselen  

Enkel tijdens het zomerseizoen (juli-september) serveren wij uitstekende Zeeuwse mosselen. 

 

Vleesgerechten 
Stoofvlees op basis van Paternosterbier met een fris slaatje en frietjes  € 18,90 

Videe met een fris slaatje en frietjes       € 18,90 

Kipfilet met champignonroomsaus, bijpassend groentepalet en kroketjes  € 22,30 

Ribbekes met honing, fris slaatje, een koude looksaus en frietjes   € 23,90 

Tournedos met peper- of champignonroomsaus,       € 24,70 
 

 

 

 

Kindergerechten (tot 12 jaar) 
Kindercroque           €   7,00 

Curryworst met slaatje en frietjes        €   7,50 

Kinderspaghetti          €   9,50 

Kipfiletreepjes met appelmoes, slaatje en frietjes     € 10,00 

Kindervidee met slaatje en frietjes       €   9,90 

Kinderstoofvlees met frietjes        €   9,90 

 

 

 

 

  

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=JO5j176rV1OvwM&tbnid=M7HrqkHT3J5EVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mamanieuws.be/varia/koppel-maakt-ballenbad-in-woonkamer.html&ei=uxinUseoGojs0gWIwICwCQ&bvm=bv.57799294,d.ZG4&psig=AFQjCNFL4owQoE_e12t6p9BcVpPveLA7UQ&ust=1386768933422513
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Suggesties 
 

Vraag naar onze suggesties 

 

 

 

 

 

Wijnsuggestie 

  

Le Grand Noir Cabernet Shiraz (Black Sheep)  

Fles 0,75l € 23,00  Karaf ½ l € 15,00     Karaf ¼ l € 7,60      Glas € 4,60    
Omschrijving: Het is een wijn die zich onderscheidt door zijn originaliteit en zijn kwaliteit. De filosofie achter het product is om een 

nieuwe wereldwijn te zijn in het bastion van klassieke appellaties. Le Grand Noir heeft een dieprode kleur met purperen rand en intense 

aroma’s van vanille, koffie, rood fruit en kruiden. Wanneer men de wijn proeft krijgt men een palet met zachte tannines, vanille en 

rood fruit. Land van herkomst: Vin de Pays d’Óc - Languedoc-Roussillon (FRANKRIJK). Druif: 60% Cabernet Sauvignon, 40% Shiraz 
 
 

 

 

La Croix Belle Caringole Rosé 

Fles 0,75l € 23,00   Karaf ½ l € 15,00    Karaf ¼ l € 7,60   Glas € 4,60  
Omschrijving: Syrah (50%), Grenache (50%) In het middeleeuwse dorpje Puissalicon, op de flanken van de Cévennes, strekken zich de 
wijngaarden van La Croix Belle uit. De wijn wordt zo puur mogelijk gemaakt. Hierdoor ontstaan prachtige, zuivere wijnen zonder 
toevoegingen, maar met karakter, kwaliteit en passie! De druivensoorten worden ieder apart, pneumatisch, voorzichtig geperst voor 
een goede extractie en een gelijkmatige, zachte behandeling. Fermentatie vindt plaats op traditionele wijze bij een lage temperatuur. 
Het rijpingsproces gebeurt in RVS tanks gedurende 4 maanden volgens de sur lie methode. Dit houdt in dat er in de tanks natuurlijke 
gistingsprocessen starten, omdat er op de bodem depot aanwezig is waar geen zuurstof bij kan. Hierdoor krijgt de wijn meer smaak. 
De leeftijd van de wijnstokken zit tussen de 15 en 20 jaar. De wijn heeft een diep robijnrode kleur. Intense neus van bessen gemengd 
met kruiden. Boeiend, ronde en fluweelzachte smaak met tonen van zwarte bessen, bramen en gemalen olijven. Donker fruit en 
geroosterde tonen in de afdronk. Bij salades, gegrild vlees, wit vlees, kruidige en mediterrane gerechten. 

  
Vraag naar onze Gin suggesties! 
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Nagerechten 
 

Desserten 
Crème brûlée          €   6,00 

Chocolademousse          €   6,00 

Gebakken ananas met een bolletje roomijs, karamelsaus en speculaaskruimels €   6,90 

Warme appeltaart met een bolletje roomijs      €   5,70 

Moelleux met een bolletje roomijs       €   6,90 

 

Pannenkoeken enkel tussen 14.00 – 17.30 uur 

 

Pannenkoeken en wafels 
Kinderpannenkoek          €   3,00 

Pannenkoek           €   5,00 

Wafel            €   4,00 

Supplement chocoladesaus         €   1,50 

Supplement slagroom          €   1,30 

Supplement 1 bol roomijs         €   1,50 

Supplement 2 bollen roomijs         €   2,90 

Supplement warme krieken         €   2,20 

Supplement aardbeien (seizoen)        €   4,50 

Witte suiker, bruine suiker, bloemsuiker, kandijsuiker, confituur, Luikse siroop inbegrepen. 
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Nagerechten 
 

Ijsroom ambachtelijk vervaardigd in de streek 
Café glacé           €   7,80 

Kinderijsje met chocoladesaus        €   4,60 

Coupe vanille          €   5,80 

Coupe mokka          €   6,80 

Coupe chocolade          €   6,80 

Coupe Dame blanche         €   7,20 

Coupe advocaat          €   7,80 

Coupe Brésilienne          €   7,80 

Coupe warme krieken         €   7,80 

Coupe banana split (chocoladesaus)       €   8,20 

Coupe banana royal (advocaat)        €   9,20 

Coupe aardbeien (seizoen)         €   9,40 

Supplement slagroom          €   1,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


