
 

DE HORTUS 
EST. 1996 

Patrick, Diane en hun zoon Pieter-Jan heten U welkom in hun 

brasserie DE HORTUS waar zij jullie graag verwennen met allerlei 

gerechten uit eigen keuken. 
 

Dit alles in een sfeervol en tijdloos interieur waar enkele curiosa en 

decoratie te koop zijn. 
 

Prijslijst 
 

      Jupiler € 2,70   

      Leffe Blond € 3,80 

 Leffe Donker € 3,80 

      Vedette  € 3,40              

                     Duvel € 4,10 

      Liefmans / Liefmans on the rocks                 €  3,20 

 La Chouffe  € 4,70 

 Trollenbier € 3,20 

 Bush Blond/Amber  € 4,00 

 St-BERNARDUS abt 12° € 5,40 

 St-BERNARDUS Tripel                                  € 5,40 
 

 Alcoholvrij bier  
     Carlsberg  € 2,80   

 Leffe Blond/Donker NA € 3,70 

 

Wijnen van het Huis 
Witte/Rode/Rosé huiswijn  

      Glas                                         €  4,40 

      Karaf ¼ €       7,90 

      Karaf ½          €     15,90 

      Fles                  €     22,90 

 



 

 

 

 

Frisdranken 
 Coca-cola € 2,70 

 Coca-cola Zero € 2,70 

 Fanta  € 2,70 

 Spa Rood € 2,70 

 Spa Blauw € 2,70 

 Minute maid Sinaas € 3,00 

 Minute maid Appel-Kers  € 3,00 

 Tonic € 3,00 

 Agrum € 3,00 

 Ice-tea  (33cl) € 3,00 

 Tönissteiner Citroen / Orange € 3,10 

 Tönissteiner Vruchtenkorf € 3,10 

      Fles   1L  Val water Rein/Bruis                  € 8,00 
  

      Koffie € 2,70 

      Koffie van de maand INDIA                         €      2,70 

                                    “Monsooned Malabar” 

 Koffie Deca € 2,70 

  Koffie verkeerd € 2,90      

Cappuccino € 3,00 

 Thee “Twinings” Zwart / Melk € 2,80 

 Thee “Twinings” Linde € 2,80 

 Thee “Twinings” Camille € 2,80 

 Thee “Twinings” Rozebottel € 2,80 

 Thee “Twinings” Munt € 2,80 

       
 

 

 
 

 



 

 

Aperitieven & Degustieven  
 

      Cava per glas € 5,60 

      Cava per fles  €  29,50 
 

      Aperol Spritz € 8,00 

      Crodino met tonic                                          €      6,90 

      Kirr (Crème de Cassis, witte wijn) € 6,90 

 Kirr  Royal (Crème de Cassis, cava) € 7,20 

 Martini Bianco / Rosso / Fiero € 6,20 

 Porto Wit / Rood € 6,20 

     Sambucco € 7,20 

 Ricard € 7,20 

     Amaretto                                                       €      7,20 

     Averna                                                           €      7,50 

     Cognac     €   8,90 

 

Gin Tonic 
  

HORTUS Gin met Rozemarijn en citroen             €    11,00 

         met Fever-Tree Tonic    
            

HORTUS PINK Gin met bosvruchten en Munt   €    11,00 

         met Fever-Tree Tonic   

 

GIN ZERO (alcoholvrij) met granaatappel      €     9,00   

         met Fever-Tree Tonic                    
      

Tanqueray PURPLE met Blauwe bes en Munt      €    12,00 

         met Fever-Tree Tonic               
 

Gin Mare met Rozemarijn, Tijm                          €    12,00 

         met Fever-Tree Tonic               

 

 



 

 

 

 

SUGGESTIES 
 

 

 

Hoofdgerechten :   

Spareribs van de chef met frietjes                    EUR  25,50 

Balletjes in tomatensaus met frietjes                EUR   19,90 

Pasta met kip & pancetta                                    EUR   19,90   

                                in een tomatenroomsaus                                                     

Pasta met mix van verse bospaddenstoelen      EUR   19,50 

Pasta met mix bospaddenstoelen en scampi      EUR  24,50 

                                             

Desserten :   

Chocolade moelleux met vanille ijs       EUR    7,90 

Chocomousse                                                      EUR    7,00 

Coupe Julia       EUR    9,90 

          (Vanille-ijs, aardbeien en advocaat) 

Coupe Martha      EUR    9,90 

          (Pistache-ijs, aardbeien en Raspberry gin ) 

 

 

 
  

Per tafel 1 rekening. 

Bij grote groepen zouden wij u willen vragen u te beperken 

tot max. 5 verschillende gerechten om zo lange wachttijden 

te voorkomen.  

 

 

 



 

 

Hoofdgerechten   :    Vleesgerechten 

 Steak € 20,90 

 Black Angus    € 25,50  

        Kipbrochetten € 18,90 

      Huisgemaakte Vidé € 16,90 

      Stoofvlees van de Chef  € 18,90 

 Varkenshaasje € 18,90 

 Speenvarken met bordelaise saus   € 21,90       

      Eendenborst van  de Chef  € 24,90 
 

 Sauzen:  Peperroom € 2,90 

        Champignonroom, Roquefort room 

             Béarnaise of Stroganoff   

Supplement frieten, kroketten of puree € 2,40 

Supplement Zonhovens gras  € 2,50 

“Alle vleesgerechten worden gegrild”. 
 

Hoofdgerechten :        Visgerechten 

    Zonhovensgras met scampibrochette    € 23,90 

                                          en kruidenroomsaus  

 Scampi in pikante roomsaus € 21,90 

 Scampi in kruidenroomsaus € 21,90 

      Noorse verse zalmfilet met béarnaisesaus    €    22,90 

      Vispannetje van de Chef                                €    22,90 

      Kabeljauwhaasje op een bedje van preipuree € 26,90 

 

Supplement frieten, kroketten of puree € 2,40 

Supplement Zonhovens gras € 2,50 
 

Daar wij met dagverse producten werken kan het voorkomen dat 

het ene of het andere 

product op is, gelieve ons daarvoor te verontschuldigen  

bij voorbaat, dank voor uw begrip. 
 



 

 

Slaatjes 
 Slaatje Kip                                                     €    17,90 

      Slaatje Grieks                                               €    16,50 

 Slaatje Scampi € 19,50 

 Slaatje Scampi en Spek € 19,50 

 Slaatje Geitekaas en Spek € 18,50 
 

Pasta  gerechten 

 Spaghetti  Bolognaise €   15,20 

      Spaghetti  Carbonara      €     16,20 
 (roomsaus met gerookt spek, champignons) 

 Spaghetti  van het Huis € 16,20 
 (bolognaise, room, gerookt spek, champignons) 

 Linguine Scampi in een pikante roomsaus € 21,90 

 Spaghetti Napolitana        € 16,50 
 

Wokgerechten 
 Linguine of rijst met verse groenten en kip   € 19,00 

 Linguine of rijst met verse groenten en    € 22,00 

                             gemarineerd rundsvlees 

     Linguine of rijst met verse groenten scampi  €     22,00  

     Linguine met verse groenten                          €     15,00 
 

Al deze gerechten worden geserveerd met brood.   
 

Warme “Kinder” gerechten 
 Kinder Spaghetti € 10,00 

      Kinder Spaghetti Carbonara € 10,00 

 Kinder Vidé met frietjes € 12,00 

 Hamburger met frietjes € 9,00 

      Kipsaté met appelmoes en frietjes                €     12,50 
 

 

 
 



 

WIJNLIJST 

 

Witte wijnen 
 

Château Fontareche Blanc ‘Vieilles Vignes’                        € 27,50 

FRUITIG-KRUIDIG  

Druiven : Grenache Blanc – Roussanne (ged. korte rijping) 

Boeketje van bloemen, hooi, rijp fruit en mineralen sieren de neus. 

In de mond is hij medium-vol met sappig fruit, mineralen en een aangename 

aciditeit, lichtjes kruidig. 
 

Touraine Sauvignon Domaine Gibault                       € 29,50 

Druiven : Sauvignon Blanc 

Bloesems en citrusvruchten palmen de neus in. 

De smaak is sappig met een zeer fijne aciditeit en 

een minerale afdronk. 

 

Grüner Veltliner ‘Fruchtspiel’ Weingut Kolkmann                  € 35,50 

FRUITIG-KRUIDIG-MINERAAL 

Druiven : Grüner Veltliner  

Rijp boeket van peer, maar ook appel, citrus en een discrete kruidigheid. 

Ondanks het rijp fruit toch beendroog, impressie’s van witte peper en 

mineralen, met een citrusfestival in de finale. 

 

Reserva Chardonnay Bodega del fin del Mundo     € 40,50 

Druiven : Chardonnay 

Geuren van exotisch fruit, amandel, met een vleugje boter en 

een licht getoaste toets. In de mond zalig vet en romig maar met 

voldoende fraîcheur. 

 

Macon – Fuissé        Château Vitallis                             € 44,00 

VOL-ELEGANT-BOTERIG 

Druiven : Chardonnay  

Complexe neus van witte peper, rijpe witte steenvruchten, peer, appel en 

een zweem van witte bloesems. In de mond vol en boterig met veel 

elegantie dankzij de sappige zuren en mineralen, lange finale.   
 

 

 

 

 



 

Rode wijnen 
 

Château Fontareche ‘Pierre Mignard’                 € 27,50 

Druiven: Mouvèdre, Syrah, Grenache Noir, Carignan 

Neus van geconfijte bosvruchten, kaneel, tabak en een verfijndehouttoets. 

Zeer uitgebalanceerd en geconcentreerd mondgevoel, zachte tannines en  

een schitterende afdronk 

 

Langa 'Passion'    Garnacha   Catalayud DO Bodegas Langa    € 30,00         

ROND INTENS - KRUIDIG - OAKY 

ROOD VLEES - WILD - STOVERIJEN - HALFHARDE TOT HARDE 

KAZEN 

Druiven :  Garnacha (30 tot 50 jaar - 5 maand eiken vaten 2de jaars)    

In de neus vinden we aroma’s van rijp rood fruit zoals rode en blauwe 

bessen, cederhout en wat kruidigheid. 

De aanzet is zacht met smaken van sappig rood fruit,rijpe mooi 

geintegreerde tannines en de nodige fraicheur. 

  

Château Lajarre ‘Eleonore’ Bordeaux Supérieur            € 33,50 

Druiven: Merlot Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon 

De klassieke Bordeaux met aroma’s van rode vruchten, leder en een 

vleugjefumé-houttoets. 

In de smaak is er een mooi evenwichtig tussen fruit, tannines, en hout 

 

Basilium Aglianico del Vulture                                      € 34,50         

FLUWELIG - BODY - OAKY 

ROOD VLEES - WILD - STOOFPOTJES - HALFHARDE TOT HARDE 

KAZEN 

Druiven : Aglianico  (wijnstokken meer dan 80 jaar oud , 12  maanden 

Franse eiken vaten) Aroma's van geconfijt fruit , zouthout, mokka en 

kruiden . Intense ronde smaak met sappige kruiden en  

heerlijk versmolten fijne tannines. De ligging aan de flank van een vulkaan 

zorgt voor finnesse en frisheid in de wijn. 

De Aglianico wordt wel eens de Nebbiolo van het zuiden genoemd 

 

Malbec Reserva Bodega del Fin del Mundo            € 40,50 

Druiven: Malbec 

Aroma’s van violetjes en bosbessen met toetsen van vanille, kokos en abak. 

Fluwelig rijp qua textuur (vlezige bessen) en een prima aciditeit met flinke 

tannines. Warmgloeiende afdonk met een wolkje zoethout. 
 

 



 

 

 

Ambachtelijk ijs met Hoevemelk 
 

 Kinderijsje € 5,90 
 (2 bollen vanille ijs) 
 

 Coupe Vanille ijs € 7,90 
 (3 bollen vanille ijs) 
 

 Dame Blanche € 8,90 
 (3 bollen vanille ijs + nootjes + warme chocolade saus) 
 

      Coupe Banaan € 9,90 
 (3 bollen vanille ijs + 1 banaan + warme chocoladesaus) 
 

      Coupe Advocaat € 8,90 
 (3 bollen vanille ijs + advocaat) 
 

 Banana-Split € 9,90 
 (3 bollen vanille ijs + 1 banaan + advocaat) 
 

 Coupe Aardbeien   (enkel seizoen) € 9,90 
 (3 bollen vanille ijs + verse aardbeien) 

 

 Coupe Vers Fruit   (enkel seizoen) € 10,90 
 (3 bollen vanille ijs + vers fruit) 
 

  


