
 

 
 

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

 Getomateerd geuzesausje   
   Scampi in botersausje (6 stuks)  18,00 

 verse tuinkruiden     
   Scampi met kruidenroom (6 stuks)  18,00 
   petits gris de namur ‘escargots’  16,00 

Kruidenroom of ‘goei’ boter (8 stuks) 

 
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 
   balletjes in getomateerd geuzesausje        24,50 
   tajine vis-vlees-vege-vegan  (zie suggestiebord)       28,00 
   Steak  ‘Bleu Blanc Belge’          22,00 
   Entrecôte ‘bleu blanc belge’          25,00 
   Côte à l’os ‘bleu blanc belge’ (2 personen)             pp 29,00 

Sausjes 
Champignonsaus met Belgoo Magus 6,00 
Bear’Ness’ met Belgoo Luppoo bier  4,00 
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       24,00 
   verrassings slaatje met frisse soja dressing (kan vegan, vraag er naar)    26,00 
   slaatje met geitenkaas, bloemenhoning, gebakken appeltjes en quinoa - glutenvrij 24,50 
 

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

de prijs is inclusief sla, frietjes of natuuraardappel 
 
 

Voor de kids (< 12 jaar)  
   groentenlasagne            15,00 
   Ballekes in tomatensaus met frietjes        15,00 
   stoofvlees met frietjes           15,00 
 
 

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



- omgaan in de strijd tegen covid-19 in onze Smidse	 -	we werken uitsluitend op reservatie - de 
richtlijnen zijn geafficheerd – hou 1,5 meter afstand van personeel en andere klanten – beperk u 
verplaatsingen – zorg voor goede handhygiene (zuiverende handspray/gel aanwezig, op de tafels 
aan de ingang en aan het toilet) - aan de toiletten kunnen wij geen 1,5 meter afstand 
garanderen en vragen u daarom een mondmasker te dragen tijdens u toiletbezoek, hier zijn ook 
ontsmettende doekjes voorzien indien u vooraf het toilet en de klink wenst te 
reinigen/ontsmetten. 

 

- wij werken graag en veel met lokale en biologische producten. 

 

- door onze ambachtelijke productiewijze is kruisbesmetting van allergenen nooit voor 100% 
uit te sluiten. 

 

- allergisch  (¹ voedselintolerantie) 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 inclusief kinderen, zo wordt het haalbaar voor de keuken, elk gerecht 
wordt met liefde bereidt en dat vergt tijd. 

 

- Geen creditcards – wel bancontact of payconiq 

 

- 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 23u15. 

 

- 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 

 

 

 

 

 


