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- Half-en-half ‘De Smidse’            7,50 
 ½ Oude Geuze + ½ CAVA- bio 
 
- Blanc Casse             6,50 
Crème de Cassis de Bourgogne+ CAVA 
  
- VLIERBLOESEM + CAVA - bio          8,50 
- Vlierbloesem + soft           6,50 
 

 
- Glas Cava - bio            6,00 
 
- Porto  rood – huisgemaakt           4,00 

Wit             4,00 
gin 
- Hendrick’s Gin  (+ Fever tree Tonic)   12,00 
- Tides Gin (+Fever tree Tonic)         13,00 
- Little Red Shoes (+Fever tree Tonic)  12,00

Herisemplank met aperitiefhapjes - onze huisgemaakte herisemham en herbergkaas 5,00 pp 
enkel per tafel te bestellen 

 

 
Zie ook suggestiebord 

 
- Puur – la trappe - bio  2,90 
- Luppoo – brouwerij Belgoo 4,20 
- Kriek – Brouwerij Boon  3,30 
- LambieK – brouwerij girardin 2,50 
 

 
Huiswijn – bio – wijnkaart achteraan 

 
- Cava              6,00 - 36,00 
- wit  – Spanje - chardonnay    
- Rood  - spanje - tempranillo 
- Rose  - spanje      
   4,50 / 8,50 / 16,50 / 26,00

Oude Geuze

- Girardin 5%   6,50/ 12,00 
- Boon 7%      6,00  
- Mariage Parfait BOON  8,00 
- Hanssens 6%   9,00/16,00 
- Cuvée René 5,5%   7,50 

- Cantillion 5% - bio  11,00 
- Oud Beersel 6,0 %   11,00 
- Drie Fonteinen  6%  14,00 /26,00 
- BREtt-elle 5,5%   10,50   
- Tilquin  6,4%   12,50

Fruitbieren (op basis van lambiek) 
- Framboise Boon 5%   4,00 
- tilquin quetch – pruimen  14,00 
- Oude Kriek Girardin 5%  8,50 

- Oude schaarbeekse Kriek Hanssens  12,50 
- Oude Kriek Oud Beersel 6,5%   12,00 
- Oude Kriek 3 Fonteinen    15,00 

 

TRAPPISTEN 
- Chimay Doree    3,50 
- chimay rouge    4,00 
- chimay triple    4,50 
- chimay bleue    4,50 
- Westmalle Dubbel    3,70 
- Westmalle Tripel    4,40 
- Rochefort 8    4,50 
- Rochefort 10    4,90 

- La Trappe Puur 4,2 % (vat) – biO  2,90 
- la trappe Wit    3,70 
- la trappe blond    4,60 
- la trappe dubbel    4,70 
- la trappe trippel    4,80 
- La trappe Isid’or 7,5%   4,50 
- La trappe Quadrupel 10%  4,90 
- orval     4,90 

 



 

 
 

Streekbieren 
- Beersel Blond 7% - 3 fonteinen  4,70 
- Bersalis Tripel 9,5% - oud beersel 4,50 
- Saisonneke – bio 4,4% - belgoo 3,70 
- luppoo 6,5% (van ‘t vat) - belgoo 4,20 
- Magus 6,6% - belgoo   4,50 
- Amber - bio 7,8% - belgoo  4,40 
- keekebisj 8 % - belgoo  4,50 
- bloemekei 6,5% IPA – belgoo  4,50 
- Herberg Blond 5,5% - herberg  3,60 
- Herberg Bruin 7% - herberg  4,70 
- Herberg Tripel 8% - herberg  4,40 
- Cuvée Devillé 6,2% - herberg  4,70 
- belle fleur – dochter vd korenaar 6,20 

- Taras Boulba 4,5% - de la senne 3,60 
- Zinnebir 5,8% - de la senne  4,00 
- Jambe-de-bois 8% - de la senne  4,40 
- Delta IPA 6% - bio - bbp   5,00 
- blanche de hainaut – bio - dupont 2,80 
- Saison dupont    3,60 
- Saison dupont biologique - bio  3,80 
- Moinette bond - dupont  4,60 
- Moinette biologique – bio - dupont 4,80 
- Bons vœux - dupont   6,00 
- saison de dottignies – de ranke 3,70 
- grisette -bio – st feuillien   3,50 
- saint feuillien grand cru  4,50 

 
Vintage bieren – speciallekes - om te delen 

- Oude geuze girardin  minstens 3 jaar oud   75 cl  20,00 
- Oude geuze 3 fonteinen  minstens 3 jaar oud   75 cl  35,00 
- Oud beersel  oude geuze 2014    75 cl  29,00 

oude geuze 2016    75 cl  27,00 
oude geuze 2017    75 cl  25,00 

- oud beersel   Bi’zart ‘ 15 – oude kriek champagnebier 75 cl   42,00 
- oud beersel  Cuvée vandervelde    37,5 cl 13,00 
- brouwerij lindemans oude geuze ‘cuvée rené’   75 cl  14,00 
- geuzestekerij tilquin  oude geuze tilquin 2017 - 2018  75 cl  25,00 

quetsche 2015 – 2016   37,5 cl 14,00 
pinot noire 2017 – 2018   75 cl  35,00 

- Hanssense artisanaal Oude schaarbeekse kriek   37,5 cl 12,50 
- brasserie cantillion oude geuze 2015 - bio   75 cl  25,00 
- Horal mega blend   tour de geuze 2011    75 cl  42,00 

         Tour de geuze 2013    75 cl  40,00 
         Tour de geuze 2015    75 cl  38,00 
         Tour de geuze 2017    75 cl  35,00 

- Brouwerij Rodenbach  Rodenbach vintage 2015   75 cl  23,00 
- Brouwerij liefmans Liefmans goudenband    75 cl  15,00 
- lambiekfabriek  Fontan-elle ‘young and wild’   75 cl  26,00 
- Chimay   grande reserve bleu 2014   75 cl  17,00 

   Grande reserve bleu 2017   75 cl  15,00 
- brasserie dupont   Saison dupont biologique - bio  75 cl  12,00 

        Moinette biologique - bio   75 cl  14,00 

 
Klassiekers 
- Duvel   3,90 
- Palm    2,40 
- Rodenbach   2,40

Frisdranken – fruitsap - water
- Coca Cola    2,40  
- Coca Cola zero   2,40 

- Fanta    2,40 
- Sprite    2,40

- Ice Tea    2,60 
- Fever Tree ‘Indian’ /’medic’ 3,00 
- Schweppes Tonic/agrum  2,70 
- Gini     2,60 
- bio appelsiensap / appelsap 2,30 

 
- water plat/bruis ‘on tap’ 2,20 
   ½ l   4,00 
   70 cl  5,00 
   1 l  6,00



 
 
 
 
 

Voorgerechten  
indien er voorgerechten besteld worden als hoofdgerecht kan er een suppelement aangerekend worden.
 
- Soep van de dag (van okt – april)  5,00 
- Scampi ‘De Smidse’ (6 stuks)  18,00  

Getomateerd geuzesausje   
- Scampi in botersausje    18,00 

verse tuinkruiden (6 st)     
- Scampi met kruidenroom (6 st)  18,00 
- petit gris de namur ‘escargots’ (8 st) 16,00 

Kruidenroom of ‘goei’ boter 

 
- Ambachtelijke kaaskroketten  13,00 
- Ambachtelijke garnaalkroketten 18,00 
- Mix kaas- en garnaalkroket  16,00 
- Slaatje met geitenkaas, honing  16,00 

en gebakken appeltjes - glutenvrij  
- Herisemham ‘eigen kweek’   18,00 

Met kaas van Den Herberg 

Specialiteiten van het huis 
- Stoofvlees met kriekenbier          24,50 
- lamstajine (2 personen) – zie suggestiebord       PP 27,00 
- Steak  ‘Bleu Blanc Belge’          22,00 
- Entrecôte ‘bleu blanc belge’          25,00 
- Côte à l’os ‘bleu blanc belge’ (2 personen)       pp 29,00 
- witte & zwarte pensen – enkel woensdag         22,50  
- slaatje Herisemham, onze gezouten en gedroogde ham, garnituur en Herberg Kaas   24,50

Sausjes 
Champignonsaus met Belgoo Magus 6,00 
Bear’Ness’ met Belgoo Luppoo bier  4,00 
Cambozola met herberg bruin   5,00 
chef met lambiekbier en peperbollekes 4,00 

Nostalgie; Geuze, tomaat en peper 4,00 
Peperroomsaus met geuze   4,00 
Hofmeesterboter    3,50

Lekker Vege 
- Groenteballekes in Geuzesaus met bloemencouscous      26,00 
- Groentelasagne met kruidenroom en seitangehakt       22,50 
- Vegetarische verrassingsschotel – zie suggestiebord - enkel donderdag   26,00 
- slaatje met falafelballekes, quinoa en frisse dressing - gluten- en lactosevrij  24,50 
- slaatje met geitenkaas, bloemenhoning, gebakken appeltjes en quinoa - glutenvrij 24,50 
 

Vis 
- Vispannetje met zijn seizoensgarnituur   (glutenvrij)     26,00 
- Scampi De Smidse met Geuzesaus, sla en frietjes  (8 stuks)     26,00 
- Scampi in botersausje met verse tuinkruiden  (8 stuks)     26,00 
- Scampi in kruidenroom met sla en frietjes   (8 stuks)     26,00 
- slaatje met scampi opgebakken in ‘goei’ kruidenboter, soyadressing en quinoa  26,00 
- zalmsteak met bear’ness’, sla en frietjes   enkel vrijdag    28,00 
 

Voor de kids (< 12 jaar) 
Volwassen die kinderportie vragen, betalen voor volwassenportie.  
- 2 Kaaskroketjes met frietjes          15,00 
- Ballekes in tomatensaus met frietjes        15,00 
- kip met appelmoes en frietjes          15,00 
 

Wij vragen om per tafel te beperken tot max 4 keuzes (incl kids) 

 

 



 

 

 

 

 

 

- wij werken graag en veel met lokale en biologische producten 

 

- allergisch aan bepaalde voedingsmiddelen	? gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen 

U kan vragen naar onze menukaart met allergeneninfo 

 

- 1 tafel = 1 rekening  - no split bill 

 

- Max 4 keuzes per tafel – zo wordt het haalbaar voor de keuken,  

elk gerecht wordt met liefde bereid en dat vergt tijd. 

 

- Geen creditcards – wel bankcontact 

 

- Wij zijn een kindvriendelijk restaurant met mooie speeltuin/kindermenu’s…   

Zorg jij er als ouder voor dat je kind restaurantvriendelijk is	? Thx 

 

- Het laatste rondje wordt gegeven om 23u30 

 

- Blijf op de hoogte van onze activiteiten en like ons op facebook of schrijf je in voor onze 
nieuwsbrief via onze site www.desmidse1655.be 

 

 

 


