
Welkom bij Gasterij de Grenshoeve

De Grenshoeve is gelegen ten midden van het mooie en 
unieke enclave gebied. Dit gebied staat bekend om zijn 

mooie bosrijke omgeving, waarbij u meerder keren de grens 
oversteekt. Onze Gasterij is dan ook uitermate geschikt als 

begin of eind punt van een heerlijke wandeling of 
fietstocht, in onze prachtige omgeving.

U kunt bij ons terecht voor een heerlijke kopje koffie met 
gebak, een uitgebreide lunch of een lekkere borrel met 

hapjes. In de avond kunt u genieten van een heerlijk diner 
in ons restaurant of op het terras waar u uitzicht heeft op 

onze grote speeltuin waar de kinderen naar hartenlust 
kunnen spelen. Maar ook bij minder weer kunnen de kindjes 
zich binnen in onze vernieuwde binnenspeeltuin vermaken.

Kortom het is voor iedereen genieten bij de Grenshoeve!

Ook voor feesten, bedrijfsuitjes, vergaderingen en 
koffietafels bent u bij ons aan het juiste adres. 

Vraag naar de vele mogelijkheden.

TEAM de GRENSHOEVE

Reserveren?
gasterij@de-grenshoeve.nl
+031 (0)13 507 3463



Dranken

Frisdranken 

Coca Cola / Coca Cola Zero € 2,50

Fanta Cassis / Orange € 2,50

Fuze tea Green / Sparkle € 2,50

Chaudfontaine Rood / Blauw € 2,50

Rivella € 2,50

Bitter Lemon / Tonic € 2,50

Appelsap / sinaasappelsap € 2,60

Fristi / chocomel € 2,60

Ranja glas € 0,90   

kan 1,75L  € 6,50

Warme dranken 

Earth Koffie € 2,60

Earth Espresso € 2,60

Earth Cappuccino € 2,90

Earth Latte Macchiato € 3,50

Earth latte met karamel € 3,75

Thee diverse smaken € 2,45

Verse Munt Thee € 3,00

Warme Chocolademelk € 3,00

Warme Chocolademelk met slagroom € 3,50

Warme chocolademelk met 

Baileys en slagroom € 6,80

Speciale koffie

Irish Coffee (Whisky) € 6,80

French Coffee (Grand Marnier) € 6,80

Spanish Coffee (Licor 43) € 6,80

Italian Coffee (Amaretto) € 6,80

Baileys Coffee (Baileys) € 6,80



Dranken

Bieren van‘t vat

Hertog Jan Pilsener 0,3 (5,1%) € 3,00

Hertog jan Pilsener 0,5 (5,1%) €  5,60

Bieren op fles

Leffe Blond (6.6%) € 3,95   

Leffe Bruin (6,5%) € 3,60

Hertog jan Bock (8,8%) € 4,20

Tripel Karmeliet (8,4%) € 4,20

Hertog Jan Weizener (5.7%) €  4,25

Pauwel Kwak (8,4%) € 4,00

Corona (4,5%) € 3,75

Hoegaarden Rosé (3,0%) € 3,50

Hoegaarden Radler Citrus (2,0%) € 3,50

Goose Island IPA (5,9%) € 3,50

Victoria Strong Blond (8,5%) € 4,00

Alcoholvrije bieren

Hoegaarden Radler Citrus (0,0%) € 2,80

Hertog Jan (0,0%) € 2,80

Droge witte wijn

Chardonnay Terre Del Noce

glas € 3,50 fles € 17,50

Sauvignon Tarani

glas € 3,50 fles € 17,50

Zoete witte wijn

Moessel Bereich Bernkastel

glas € 3,50 fles € 17,50

Rose wijn

Rose Tarani Gamay

glas € 3,50 fles € 17,50

Rode wijn

Merlot Terre Del Noce

glas € 3,50 fles € 17,50



Kleine Hap

• Appelgebak met slagroom € 3,50

• Chocolade cake punt met slagroom € 4,00

• Brusselse wafel met poedersuiker en slagroom € 5,20

• Brusselse wafel met poedersuiker, slagroom en een bolletje ijs € 6,20

• 8 Stuks Bitterballen € 6,80

• 12 Stuks Bittergarnituur € 9,00

• 8 stuks Kaasstengels met chilisaus € 7,60 

• Patatas de Truffel (met Parmezaan & Truffel Mayo) € 8,50

• Nacho’s speciaal € 12,95

• Brood plank € 6,50

2 verschillende broodsoorten met aioli, kruidenboter en tapenades

• Lays Paprika Chips € 1,00

• Lays Naturel Chips € 1,00



lunchkaart
tot 16.00

U heeft keuze uit een rustiek wit of meergranen bruin broodje

• Tomaten soep € 6,50
heerlijke huisgemaakte tomatensoep
geserveerd met brood en kruidenboter

• Koude Brie € 10,95
Geserveerd met sla, honing, walnoten en een kleine salade

• Warme hete kipreepjes € 10,95
Geserveerd met sla, champignons, ui, pikante saus
en een kleine salade

• Tosti de Grenshoeve € 8,95
Een tosti maar dan anders. Broodje besmeerd met 
kruidenboter, belegd met ham en kaas uit de oven 
geserveerd met ketchup en een kleine salade

• 2 bourgondische kroketten € 10,95
Met boter en mosterd
Geserveerd met een kleine salade

• 12 uurtje € 13,95
1 broodje kroket, een omelet, boter, mosterd, 
een kleine salade en een kopje heerlijke tomatensoep

• Carpaccio € 11,95
Sla, Cherrytomaatjes, Parmezaanse kaas, Pijnboompitten,
heerlijke truffel crème en een kleine salade

Omelet € 10,95

Een heerlijke omelet geserveerd met boter 
En een kleine salade

Hamburger € 13,95
Gewoon een lekkere hamburger van rundvlees op een broodje 
met tomaat, augurk, ui, sla, cheddar kaas en dressing 
Voor € 2,- extra heeft u er ook frietjes met mayo bij

Al onze lunchgerechten worden geserveerd
op een hard broodje



Pizza’s
Lunch en diner

Pizza margarita € 10,95
Tomatensaus, kaas

• Pizza tonno € 11,95 
Tomatensaus, kaas, tonijn

• Pizza salami € 11,95
Tomatensaus, kaas, salami

Pizza verdure griglia € 11,95
Tomatensaus, kaas, gegrilde groenten

Pizza quatro formage € 12,45
tomatensaus 4 kazen



Voor de kleintjes!
Lunch en Diner

• Tosti € 4,95
Wit of bruin brood met ham en kaas en tomatenketchup

Tomatensoepje € 4,95
Met brood en kruidenboter

Versier Pannenkoek € 7,50
Met poedersuiker, stroop en versiersels

Hartige pannenkoek € 7,50
met kaas

Poffertjes € 6,00
Met poedersuiker en boter

• Friet met snack naar keuze met appelmoes € 6,50
frikandel, 5 kipnuggets, 5 bitterballen of kaassoufflé

Pizza margarita klein € 8,00



Voorgerechten
va 17.00

Broodplank € 6,50
2 verschillende broodsoorten met aioli, 
kruidenboter en tapenade

Tomatensoep € 6,50
Heerlijke huisgemaakte tomatensoep
Geserveerd met brood en kruidenboter

• Salade carpaccio € 11,25
Rundercarpaccio, cherrytomaatjes, sla, Parmezaanse kaas, 
Pijnboompitten en truffelcreme
Geserveerd met brood en Kruidenboter

Salade brie € 9,25
met sla, tomaat, ui, komkommer, honing, walnoten en dressing
geserveerd met brood en kruidenboter

• Salade calamaris € 9,25
Met sla, tomaat, ui, komkommer en dressing
geserveerd met brood en kruidenboter



Hoofdgerechten
va 17.00

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes, mayo en een salade.

• Biefstuk € 23,95
Heerlijke malse biefstuk van de haas met champignonroomsaus, 
pepersaus of stroganoff saus

• Biefstuk champignon € 24,50
Heerlijke malse biefstuk van de haas op een bedje 
van gebakken champignons

• Biefstuk de Grenshoeve € 26,50
Heerlijke malse biefstuk van de haas op een bed van 
gebakken spekjes, champignons, uien en paprika

• Schnitzel € 16,95
Varkensschnitzel met champignonroomsaus, pepersaus 
of stroganoff saus

• Schnitzel de Grenshoeve € 19,95
Varkensschnitzel bedekt onder een deken van gebakken spekjes, 
Champignons uien en paprika

• Saté € 16,95
Saté van kippendij geserveerd met satésaus, atjar,
kroepoek en geroosterde uitjes

• Hamburger de Klassieker € 15,95
Gewoon een lekkere burger van rundvlees op een broodje 
met tomaat, augurk, ui, sla, cheddar kaas en dressing

• Fish en Chips € 19,95
Gepaneerde kabeljauw met citroen en remoulade saus
en Calamaris met knoflooksaus



Dessert
va 17:00

• Dame Blanche € 6,50
3 bolletjes vanille ijs, chocolade saus en slagroom

• Coupe Aardbei € 6,50
2 bolletjes aardbeien ijs, 1 bolletje vanille ijs, 
aardbeien saus en slagroom

• Coupe Mokka € 6,50
2 bolletjes mokka ijs, 1 bolletje karamel ijs, 
karamel saus en slagroom

• Gemengde ijscoupe € 7,50
1 bolletje vanille ijs, 1 bolletjes aardbeien ijs, 
1  bolletje mokka ijs en 1 bolletje Karamel ijs, 
chocolade saus en slagroom

• Chocolade cake punt € 5,00
Met een bolletjes vanille ijs en slagroom

• Kinderijs € 3,50
1 bolletje naar keuze (vanille, aardbei, mokka of karamel) 
dip en slagroom met een verrassing

• Brusselse Wafel € 5,20
met poedersuiker en slagroom

• Brusselse wafel € 6,20
met poedersuiker, slagroom en een bolletje vanille ijs
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