HARTELIJK WELKOM IN
BISTRO DE KRUIER!
We streven ernaar u steeds vriendelijk en met de lach
te ontvangen. Al onze gerechten zijn dagvers en huisbereid.
Bij ons heeft u ook keuze uit
verschillende verzorgde suggesties. Lekker eten, ontspannen
en genieten is ons doel, elke dag opnieuw, met de glimlach!
Blanka & Wim

Open van woensdag, tot en met zondag
Keuken open van
11u30 - 14u00 binnenkomen
18u00 - 20u30 binnenkomen
Het resturant sluit om 15u30 en ‘s avonds om 22u30
Deze openingsuren gelden ook in de vakanties.
Tijdens feestdagen zijn we gans de dag open.
Bediening en BTW inbegrepen
ÉÉN rekening per tafel
Gesloten op maandag en dinsdag
T+32 58 51 12 57
info@bistrodekruier.be

APERITIEVEN APÉRITIFS
MOCKTAILS COCKTAILS SANS ALCOOL
Aardbei Orange Fraise Orange
Perzik Orange Pêche Orange
Pisang Orange
Maison (passievrucht, framboos en orange)
Mojito

€ 5,90
€ 5,90
€ 5,90
€ 5,90
€ 7,50

APERITIEVEN APÉRITIFS
Campari
Gancia
Martini wit/rood blanc/rouge
Pineau des Charentes
Porto wit/rood blanc/rouge
Sherry Dry
Glas zoete wijn Verre de vin doux
Kirr
Bacardi
Ricard
Maison
Pissang Orange
Safari Orange
Picon bier/witte wijn bière/vin blanc
Gin Gordon Tonic
Mojito
Sangria wit/rood blanc/rouge
Aperol spritz
Gin Hendrick’s Fever Thee
Kirr Royale

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,80
€ 5,00
€ 5,75
€ 5,75
€ 5,90
€ 6,30
€ 6,30
€ 6,50
€ 8,00
€ 7,50
€ 8,50
€ 8,50
€ 10,50
€ 10,50

BUBBELS DES BULLES
1 Glaasje Cava Rosé 1 verre Cava Rosé
1 Glaasje Cava 1 verre Cava
1 Klein flesje Cava 1 petite bouteille de Cava
1 Glaasje Champagne 1 verre de Champagne

€ 6,50
€ 6,50
€ 9,00
€ 10,50

HUISWIJN VIN DE LA MAISON
Rood (Merlot) Rouge
Wit (Chardonnay) Blanc
Rosé
1 Glas 1 verre
1/4 Liter wijn vin
1/2 Liter wijn vin
1 Fles bouteille

€ 4,50
€ 8,50
€ 15,50
€ 21,50

Zie achteraan voor een uitgebreide wijnkaart
Voir la fin pour une liste complète des vins
APERITIEFHAPJES AMUSE BOUCHES
Portie kaas
Portion de fromage
Calamaris (8 stuks)
Mini loempia’s (8 stuks)
Bitterballen (8 stuks)
Kippeboutjes (8 stuks) Cuisses de poulet
Warme mix mix chaud

€ 6,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 8,00
€ 14,50

FRISDRANKEN BOISSONS FROIDES
Omega plat/bruis water eau plate/pétillante
Omega 1/2 liter plat/bruis/half bruiswater
eau plate / pétillante / demi-pétillante

€ 2,30
€ 4,60

Coca-Cola/light/zero
Ice Tea flesje bouteille
Limonade sinaas/citroen orange/citron
Perrier
Tonic Schweppes
Cécémel

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,80
€ 3,00
€ 2,90

VRUCHTENSAPPEN JUS DE FRUITS
Appel/sinaas/Ananas/multivruchten
Pomme/orange/Ananas/multi-fruits

€ 2,50

VERS FRUITSAP JUS DE FRUITS FRAIS
Sinaasappelsap Jus d’orange

€ 5,90

BIER BIÈRE
BIER VAN HET VAT BIÈRE DU TONNEAU
Bavik pils 25cl
Petrus blond 33cl blonde

€ 2,40
€ 3,20

BIER VAN DE FLES BIÈRE DE LA BOUTEILLE
Carlsberg
Brugse zot
Petrus Tripel
Petrus oud bruin vieux brune
Petrus donker bruin foncé brune
Witbier Bière blanche
Kriek St.-Louis
Kwaremont
Duvel
Peerdevisscher bruin/tripel brune/triple
Trappist Westmalle dubbel double
Trappist Westmalle Tripel
Tripel Karmeliet

€ 3,00
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30

ALCOHOLVRIJ BIER BIÈRE SANS ALCOOL
Carlsberg 0,0%
Sportzot

€ 2,80
€ 3,50

SNACKS
Spaghetti Bolognaise
Croque met groentjes 2st.
Croque avec des légumes 2pc.
Croque Hawaï met groentjes 2st.
Croque Hawaï avec des légumes 2pc.
Croque Madame 2st.
Croque Boem Boem 2st.

€ 14,50
€ 12,00
€ 13,50
€ 13,50
€ 15,00

SOEP SOUPE
Dagsoep Soupe de jour
Vissoep met toast en rouille
Soupe de poisson avec pain grillé et rouille

€ 4,50
€ 10,50

VOORGERECHTEN ENTRÉES
Tomaat Mozarella
€ 9,50
Kaaskroketten 1st./2st./3st.
€ 6,50/€ 9,50/€ 12,50
Croquettes au fromage 1pc./2pc./3pc.
Garnaalkroketten 1st./2st./3st.
€ 9,00/€ 15,50/€ 19,50
Croquettes de crevettes 1pc./2pc./3pc.
Duo kaas-garnaalkroket Croquette Duo Fromage Aux Crevettes € 11,50
Cavaillon met Serranoham
€ 11,50
Tomaat met garnalen (1stuk) Tomate aux crevettes (1 pièce)
€ 16,00
Zalm Saumon
€ 15,00
ONZE KLASSIEKERS NOS CLASSIQUES
Kikkerbilletjes in look Cuisses de grenouille à l’ail
Gegratineerde Sint Jacobsnootjes
Coquilles St.Jacques gratinées

€ 14,50
€ 16,50

HOOFDGERECHTEN PLATS
Vlaamse karbonaden met appelmoes en frietjes
Carbonnade flamande avec compote de pommes et frites
Vol-au-vent met zachte curry en frietjes
Vol-au-vent avec curry doux et frites
Malse steak met frietjes en slaatje
Steak tendre avec frites et salade
Natuur Nature
Peperroomsaus Sauce au poivre
Champignonroomsaus Archiduc
Scampi’s curry met tagliatelle

€ 19,50
€ 19,50
€ 25,50

€ 19,50

ONZE KLASSIEKERS NOS CLASSIQUES
Beenhammetje met slaatje, mosterdsaus en kroketjes
Jambon avec salade, sauce à la moutarde et croquettes
Vispannetje “De Kruier” puree of frietjes
Poêle à poisson “De Kruier” purée ou frites
Paling in het groen met frietjes Anguille en vert avec des frites

€ 23,50
€ 25,50
€ 32,50

ONZE SALADES NOS SALADES
Salade geitenkaas met baconreepjes
Salade de fromage de tranches de bacon
Caesarsalade (gerookte zalm, kip en garnalen)
Salade César (saumon fumé, poulet et crevettes)
Salade met kip en ananas
Salade avec poulet et ananas)
Tomaat garnaal met frietjes 1st./2st.
Tomates Crevettes Frites 1pc./2pc.

€ 18,50
€ 18,50
€ 19,50
€ 20,50/€ 26,50

VEGETARISCH VÉGÉTARIEN
Salade
Spaghetti

€ 18,00
€ 12,50

KINDERKAART CARTE ENFANT
Bordje frietjes Assiette de frites
€ 4,50
Frikandel met frietjes 1st./2st.
€ 6,50/€ 8,50
Frikandel avec des frites 1pc./2pc.
Spaghetti Bolognaise
€ 8,50
Vlaamse karbonaden met appelmoes en frietjes
€ 10,50
Carbonnade flamande avec compote de pommes et frites
Vol-au-vent van het huis en frietjes
€ 10,50
Vol-au-vent de la maison et frites
Kindersteak natuur met sla en frietjes
€ 15,50
Steak nature pour enfants avec salade et frites
Supplement:
Portie frieten
Salade mix

€ 3,00
€ 3,50

DESSERTS
Appeltaart natuur Tarte aux pommes nature
Chocolademousse
Verse fruitsalade met slagroom Salade de fruits frais avec chantilly
Verwenbord Assiette de gourmande

€ 4,50
€ 6,50
€ 7,50
€ 8,50

ONZE KLASSIEKERS NOS CLASSIQUES
Warme appeltaart met ijs en slagroom
Tarte aux pommes chaude avec glace et chantilly
Crème brulée van ijs Crème brulée de glace

€ 7,50
€ 7,50

IJSBEKERS COUPES DE GLACE
Kinderbeker Coupe enfants
Dame Blanche
Café Glace
Dame Noire
Coupe Brésilienne
Coupe Caramel
Coupe Advocaat
Coupe met vers fruit avec des fruits frais
Coupe met aardbeien avec des fraises

€ 4,50
€ 6,95
€ 6,95
€ 6,95
€ 6,95
€ 6,95
€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50

Sorbet frambozen (zomer) framboises (été)
Sorbet passievruchten (zomer) fruit de la passion (été)
Flûte limoncello (citroensorbet met lichte limoncello likeur)
(sorbet au citron avec liqueur légère de limoncello)

€ 4,90
€ 4,90
€ 5,90

ONZE KLASSIEKERS NOS CLASSIQUES
Ijssoufflé Grand Marnier Soufflé glacé au Grand Marnier
Trufito (truffel chocolade-ijs met chocoladesaus)
(glace à la truffe au chocolat avec sauce au chocolat)

€ 6,50
€ 6,50

WARME DRANKEN BOISSONS CHAUDES
Koffie café
Koffie deca café déca
Mokka
Mokka deca

€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75

Koffie “De Kruier” café “De Kruier”

€ 6,80

Koffie verkeerd Lait Russe
Cappuccino

€ 3,50
€ 3,50

Warme chocolademelk Chocolat chaud
Warme chocolademelk met slagroom
Chocolat chaud avec chantilly

€ 3,00
€ 3,50

Warme wijn Vin chaud
Irish coffee
Italian coffee
French coffee
Baileys coffee

€ 5,50
€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50

Thee Thé
Verse kruidenthee Thé avec des herbes fraîche
Thee “De Kruier” Thé “De Kruier”

€ 2,80
€ 3,80
€ 6,80

DIGESTIEVEN DIGESTIFS
Whisky J.B.
Whiskey Johnny Walker
Cognac
Poire Williams
Amaretto
Calvados
Grand Marnier
Cointreau
Baileys
Jenever
Limoncello

€ 6,30
€ 6,30
€ 6,30
€ 6,30
€ 6,30
€ 6,30
€ 6,30
€ 6,30
€ 6,30
€ 6,30
€ 6,30

WIJNEN VINS
HUISWIJN VIN DE LA MAISON
La Bonne Vallée (wit)
La Bonne Vallée (rood)
La Bonne Vallée (Rosé)

Glas
4,50
4,50
4,50

1/4l
8,50
8,50
8,50

1/2l
15,50
15,50
15,50

75cl
21,50
21,50
21,50

ZOETE WIJN VIN DOUX
				Glas
Muscat de Beaumes de Venise
4,80
“Carte Or” krachtige, aromatisch, mooi getypeerd en fijn met
een zachte houttoets van vanille
BUBBELS
			Glas
Cava Fanatic Brut			6,50

75cl
25,00

Stuivend fris aroma van groene appel en citrus. Het mondgevoel zet strak aan
en is gelijkmatig omwille van de fijne pareling. Ook in de mondfase ontdekken
we de plezierige rinsheid van groene appel. De afdronk is eerder zacht en geeft
rijpere impressie.

				20cl
Cava Jaume Serra Brut Nature				9,00
Deze Cava is zeer fruitig en heeft een mooie zuurtegraad en
aroma’s van limoen en sinaas.

			Glas
Champagne Assailly Leclaire & fils			11,00
“Grand Cru Blanc de Blancs”

75cl
49,00

Fijnparelende Champagne, fris en fruitig in de mond met een stevig palet.

WITTE WIJNEN VINS BLANCS

		37,5 cl 75cl
Trebbiano d’Abruzzo (Italië)				23,00
“Caldora” Intens strogele kleur, zachte en rijpe fruitaroma’s van perziken in

combinatie met florale zoals witte bloemen en oranjebloesems

Casa Rivas (Chili)				23,00
“Chardonnay” Zuivere wijn met ras en rondheid gedragen door fijne zuren.

De nieuwe eik is mooi opgenomen door de wijn. Lang in afdronk

Bourgogne Aligoté (Frankrijk)				23,00
“Giraudon” Mooie goedgele, blinkende kleur, fijn in de neus met een levendige
en minerale toets.

Pinot Gris (Frankrijk)			16,00
“Lucien Meyer & fils” Edele wijn met veel vulling en een

26,00

bewonderenswaardige rondheid die soms overgaat in een lichte zoete
weelderigheid, maar altijd ondersteund wordt door een mooie frisheid

Conde de Villar (Portugal)				27,00
“Vinho Verde” Alvarihno druif, complexe aroma’s van citrusvruchten
waaronder pompelmoes, ook noties van ananas zitten mooi in het geheel
verwerkt. Complexe structuur, expressief en fris in de mond. Perfect evenwicht
tussen alcohol en aciditeit.

La Garrigue (Frankrijk)				28,00
“Limoux” Intense aroma’s van briochebrood dienen zich als eerste aan.
Wanneer deze eerste “rijpingsaroma’s” vervagen gaat er een boeket van geel
en wit fruit open, geaccentueerd met een puntje hazelnoot. 100% gelagerd op
nieuwe eiken vaten.

Sancerre (Frankrijk)				32,00
“Michel Thomas & fils” Dezen100% Sauvignon is een levendige wijn,
vol smaak met toesten van meloen en citroen en een mooie lange afdronk.
Chablis (Frankrijk)			22,00 35,00
“Vieilles Vignes” Schitterende Chablis, goed gekruid met een heerlijke
afdronk.

ROSÉ WIJNEN VINS ROSÉS

		37,5 cl 75cl
La Garrigue (Frankrijk)				24,00
“Etincelle” Zinderend fris, dorstlessend, wat mineraliteit: deze wijn spreekt

meteen aan door zijn finesse en dan volgt nog de wervelende afdronk met
weelderige aroma’s van kers en bosbes. Een ware verwennerij voor de
smaakpapillen.

Pinot Noir d’Alsace (Frankrijk)			16,00
25,00
“Lucien Meyer & fils” Lichte, soepele, helderrode wijn met de vrolijke smaak
van viooltjes, framboos en kersen.

Tavel (Frankrijk)				26,00
“Les Lauzeraies” Wordt terecht de premier rosé de France genoemd,
smaak wordt typeerd door bloemen, amandeltjes, fruit en specerijen.

RODE WIJNEN VINS ROUGES
		37,5 cl 75cl
Montepulciano d’Abruzzo (Italië)				23,00
“Caldora” Robijnrode kleur met donkere toesten, intens doordringende aroma’s

van rood fruit zoals aardbei en rode bessen afgelijnd met een mooie vanilletoets.

Pasqua Desire & Lush zin primitivo (Italië)			

27,00

Dieprode kleur, intense aroma’s van pruimen, rood fruit, koffie, cacao en kruidige
tonen. De wijn is zwoel en rond, full died met zachte tannines.

Casa Rivas (Chili)				23,00
“Cabarnet Sauvignon”
Opta Reserva (Portugal)				27,00
“Dao” wijn met een donkerrode kersenkleur. Krachtige neus met rijpe

confituurtoetsen, afgetapt met huidige toetsen van peper en tabak. Aroma’s van
rozijnen en zoethout. Hij vertoont een bijna vette smaak in de mond die uitmond
in een persistente afdronk.

Mooiplaats pinotage (Zuid-Afrika)			33,00
Paarsrood gekleurde wijn, ingetogen geur van rijpe kers, rode bes, pruim en
lichte toast. De smaak is jammy en vol met rood fruit, soepele tannine en een
opwekkend frisheid. De afdronk is elegant met subtiele eiken en specerijen.

Bourgueil (Frankrijk)				24,00
“Domaine de Fontenys” Gefruite en gekruide neus met toetsen van peper,

tolac en leer. Soepele en fijne wijn met gestructureerde tannines.
Kan fris gedronken worden.

Château Hauchat (Frankrijk)			16,00
26,00
“Fronsac” Zijn boeket met aroma’s van kers en gekonfijte pruim is afgewerkt met

een mooie houttoets.

Château De Puisseguin Curat (Frankrijk)		
16,00
24,00
“Puisseguin Saint-Emilion” Intens en complex in de neus, toetsen van cassis en
pruim, goede houtlagering, vol en lang in de mond.

		37,5 cl

75cl

Château Bertin (Frankrijk)
			27,00
“Lussac St.-Emilion” Dieprode kleur, in de neus intense aroma’s van rood fruit,

vol en rond in de mond, goede structuur en evenwicht.

Beames de Venise (Frankrijk)
			28,00
“Domaine La Brune” Een volle, zachte wijn met de zwoele aroma’s van rijpe
bosvruchten en een vleug specerijen.

Château Begadan (Frankrijk)
			32,00
Medoc “carbenet Sauvignon en Merlot” Intens rode kleur, bouquet met

aroma’s van verse frambozen, kersen, zwarte bessen en bosvruchten. De smaak
is goed in balans, tannines zijn zacht met pruimen smaken, zouthout, snuif,
bosbessen en zwarte peper worden in mond waargenomen.

Château Haut la grâce Dieu (Frankrijk)			
39,00
“St. Emilion Grand Cru” Houtgelagerd in de neus, aroma’s van braambessen

en kers, soepele tannines. Een warme klassewijn voor elke Bordeaux liefhebber!

Châteauneuf du Pape (Frankrijk) 			42,00
“Domaine Berthet-Rayne” Deze biologische wijn is vol, gecorseers en

gestructureerd en heeft een krachtige en complex boeket.

