Aperitieven

Koninginnehof

Het Laiterietje
http://www.koninginnehof.be
 info@koninginnehof.be

Picon vin blanc

€ 5.70

Kirr ( kirr royale € 4.30 )

€ 3.90

Gancia

€ 3.90

Porto wit -rood

€ 3.90

Martini wit -rood

€ 3.90

Sherry

€ 3.90

Pineau de charentes

€ 3.90

Funny pisang ( alcoholvrij )

€ 3.50

Schweppes Mojito ( alcoholvrij )

€ 3.50

Passoa orange -pisang orange

€ 4.90

Campari orange (met tonic + 1 euro )

€ 6.00

Ricard

€ 6.00

Aperitief maison

€ 6.00

Sangria rood in huis gemaakt met vers fruit (seizoen)

€ 6.00

Sangria wit Quint met vers fruit (seizoen)

€ 6.00

Glaasje Cava

€ 4.20

Fles Cava

€ 20.00

Fles Champagne Gobillard
Martini Royale Rosato in juli en augustus

€ 45.00
€ 6.50

Wijnen
Glas huiswijn wit, rood of rosé
Karaf halve liter

€ 3.90
€ 10.00

Fles huiswijn 0,75 It

€ 15.00

Glas Domaine Ferrandière wit, rood

€ 4.50

Fles Domaine Ferrandière wit, rood

€ 17.00

Frisdranken

Bieren van het vat

(seizoen)

Pepsi cola, Pepsi max

€ 2.30

Pils 25 cl

€ 2.30

Fanta

€ 2.30

Pils 33 cl

€ 2.80

Sprite

€ 2.30

Pils halve liter

€ 4.00

Plat water

€ 2.10

Rodenbach 25 cl

€ 2.50

Spuitwater

€ 2.10

Rodenbach halve liter

€ 4.70

Val mineral natuur

€ 2.30

Kriek Mystic 25 cl

€ 2.50

Val mineral bruisend

€ 2.30

Tongerlo blond 6° 33 cl

€ 3.70

Val Bitter lemon

€ 2.30

Tongerlo bruin 6,5° 33 cl

€ 3.70

Schweppes tonic of agrum

€ 2.40

White by mystic witbier 5,1° 25 cl

€ 2.50

Tönissteiner citron /orange /fruitkorf/naranja fit

€ 2.40

Speciale Belge 1900 5° 25 cl (amber)

€ 2.50

Fruitsap orange - appelsap

€ 2.30

Keizer Karel Goud Blond 8,5° 33 cl

€ 3.70

Tomatensap Looza

€ 2.40

Keizer Karel Robijn Rood 8,5° 33 cl

€ 3.70

Fruitsap natuur

€ 3.90

Fristi, Cécémel

€ 2.30

Glas melk

€ 2.30

Lipton ice tea

€ 2.40

Oasis

€ 2.40

Bieren op fles

Carlsberg 25 cl
Fles chaudfontaine plat / bruis 1/2e Lt

€ 3.40

Kriek mystic 25 cl

Fles water plat / bruis 1 Lt

€ 6.00

Pils na star blond 25 cl

kkk€ 2.40
€ 2.40

€ 2.70
€ 2.50
€ 2.50

Trappist

Sterke dranken

Westmalle tripel 9,5° 33 cl

€ 3.70

Cognac

€ 5.50

Westmalle donker 7° 33 cl

€ 3.70

Calvados

€ 5.50

Chimay rood 7° 33 cl

€ 3.70

Amaretto Di Saronno

€ 5.50

Chimay tripel 8° 33 cl

€ 3.70

Cointreau

€ 5.50

Chimay blauw 9° 33 cl

€ 3.90

Gordon’s gin

€ 5.50

Whisky

€ 5.50

Bacardi

€ 5.50

Wodka

€ 5.50

Oostendse bieren
Harlekijn 6° 33 cl

€ 3.90

Jonge Bols

€ 3.50

Poppolou 6° 33 cl

€ 3.90

Grand marnier

€ 5.50

Zware bieren

Versnaperingen

Duvel 8,5° 33 cl

€ 3.70

Tongerlo Prior (abdijbier) 9° 33 cl

€ 3.70

Kasteelbier triple 11° 33 cl

€ 3.70

Kasteelbier bruin 11° 33 cl

€ 3.70

Karmeliet triple 8,4° 33 cl

€ 3.70

Omer 8° 33 cl

€ 3.70

Brugse zot 6° 33 cl

€ 3.70

Orval 6.2° 33 cl

€ 3.70

Bordje kaas

€ 4.00

Bordje salami

€ 4.00

Bordje kaas en salami

€ 4.00

Bordje serranoham

€ 5.00

Chips

€ 1.30

Frangipanne

€ 1.30

Suikerwafel

€ 1.50

Een woordje uitleg bij het bestellen
van een maaltijd

Warme dranken
Koffie expresso (déca, mokka)

€ 2.30

Kannetje koffie (1 pers)

€ 4.00

Kannetje thee

€ 2.30

(earl grey,rozebottel,munt,kamille,groene)

Doe uw bestelling aan het selfservice.
Wij geven u een nummer mee om op uw tafel te plaatsen:


zit u binnen, dan krijgt u een rood nummer,

Cappucino (met slagroom)

€ 2.80



Warme cécemel

€ 2.30

op het terras bij de ingang een zwart nummer,



Koffie verkeerd (met gestoomde melk)

€ 2.80

op het grote terras vooraan een blauw nummer

Irish coffee (whisky)

€ 6.00

French coffee (cognac)

€ 6.00

Marnissimo (grand marnier)

€ 6.00

Italian coffee (amaretto)

€ 6.00

Glühwein

€ 4.20

Pannenkoeken, Wafels
aa
Met suiker
Met
boter en suiker
gnets

(vanaf 14u30)

€ 3.40
€ 3.70

Vanaf 14u30

Met confituur

€ 3.70

Met slagroom

€ 4.00

Met ijs en chocoladesaus

€ 4.70

Met aardbeien (seizoen)
Met grand marnier

€ 6.50
€ 7.50

Warme appeltaart
Warme appeltaart met ijs of slagroom

€ 3.40
€ 4.00

 op het terras met de zwarte stoelen krijgt u een groen
nummer.

De bestekken en de dranken mag u onmiddellijk
meenemen aan het self service. Nadat u betaald hebt
brengen wij de maaltijd aan tafel (wij vinden u terug aan de
hand van het nummer)
Onze keuken is doorlopend open van 12u00 tot 17u30.
Tijdens de maanden nov, dec, jan. en febr. sluit de
keuken om 17u00. In juli en augustus is de keuken bij
mooi weer doorlopend open van 12u00 tot 19u00.

Gelieve uw schoothondje op een dekentje te laten zitten
als het op de bank of op een stoel zit.

Vleesgerechten

Voorgerechten
Verse soep van de dag

€ 3.30

Lauw geitekaasje met spek en honing

€ 8.00

2 kaaskroketjes met garnituur

€ 7.50

2 garnaalkroketjes met garnituur

€ 9.00

Scampi 5 stuks met lookboter

€ 9.00

Scampi 5 stuks licht pikant

€ 9.00

Toast met gerookte zalm en snipperuitjes

€ 9.00

Ibericoham met meloen

€ 8.00

Garnalensalade

€ 12.50

Visgerechten

Vlaamse rundsstoverij met slaatje en frietjes

€ 11.00

Vol au vent met slaatje en frietjes

€ 10,00

Kipfilet archiduc met slaatje en kroketten

€ 10.00

Americain préparé (rund) met slaatje en
frietjes

€11.00

Gehaktballetjes in tomatensaus met slaatje
en frietjes

€ 10.00

Steak natuur met slaatje en frietjes

€ 15.00

Gerookte zalm met garnituur en brood

€ 15.00

Gebakken zalm met béarnaisesaus, slaatje
en frietjes

€ 15.00

Steak met pepersaus ,slaatje en frietjes

€ 17.00

Vispannetje (tongrolletje, kabeljauw, zalm,
scampi) met puree

€ 14.50

Steak met béarnaisesaus ,slaatje en frietjes

€ 17.00

Ovenschotel van kabeljauw, in
kreeftensausje met puree

€ 14.50

Steak met archiducsaus ,slaatje en frietjes

€ 17.00

Scampi (9 st.) met lookboter en frietjes
Scampi (9 st.) licht pikant met look, tomaat
champignons en frietjes

€ 15.00
€ 15.00

Rib-eye met saus naar keuze, sla en frietjes

€ 19.00

Tonijnschotel met slaatje en frietjes

€ 11.00

Tomaat met garnalen en frietjes

€ 20.00

Dagschotel
Dagschotel vlees* op ma -di -woe -zat

Kroketjes
€ 9.00

Dagschotel vis* op donderdag

€ 10.00

Dagschotel vis of vlees op zon -en
feestdagen

€ 15.00

Kaaskroketjes( 3 stuks ) met garnituur en
frietjes

€ 10.00

Garnaalkroketjes( 3 stuks ) met garnituur en
frietjes

€ 14.50

Duo van kaas- en garnaalkroketje met
garnituur en frietjes

€ 10.00

Tijdens de maanden juli en augustus zijn we ook open
op vrijdag.
De dagschotel vis wordt dan op vrijdag i.p.v.
donderdag geserveerd.

Divers
Portie frietjes of kroketten met mayo of
ketchup

€ 3.00

Portie brood met boter

€ 1.50

Gemengd slaatje

€ 4.00

Kindermenu’s
Kinderspaghetti

€ 8.00

Kinder vol au vent met slaatje en frietjes

€ 8.00

Kinder stoverij met appelmoes en frietjes

€ 9.00

Kinderfrikandel ( 2 stuks ) met appelmoes en
frietjes.

€ 8.00

Kinderschotel gehaktballetjes in tomatensaus
met appelmoes en frietjes

€ 8.00

Snacks

Roomijs

Bruschetta tonijn met paprika en goudakaas

€ 10.00

Kinderijsje in potje (2 bollen).

€ 3.50

Vegetarische bruschetta

€ 10.00

Hoorntje met 1 bol.

€ 1.50

Bruschetta met gekookte hesp, gerookte
hesp, spek, champignons en goudakaas

€ 10.00

Hoorntje met 2 bollen

€ 2.50

Coupe vanille

€ 3.80

Lauw geitekaasje (2stuks) met spek, honing

€ 12.00

Coupe panaché

€ 4.50

Coupe dame blanche
Coupe brésilienne

€ 5.00
€ 5.00

Maxi croque uit het vuistje

€ 6.00

Coupe advokaat

€ 5.00

Maxi croque met slaatje en dressing

€ 8.00

Coupe stracciatella (met banaan en chocoladesaus)

€ 6.50

Maxi croque bolognaise met slaatje en
dressing

€ 9.00

Coupe banana split
Coupe vers fruit (seizoen)

€ 6.50
€ 6.50

Maxi croque hawai met slaatje en dressing

€ 9.00

Coupe aardbeien (seizoen)

€ 6.50

Toast cannibal met slaatje en dressing

€ 9.00

Milkshake vanille

€ 3.50

Spaghetti bolognaise (extra potje kaas + 1€)

€ 10.50

Milkshake chocolade

€ 3.50

Milkshake aardbeien (seizoen)

€ 4.50

Lasagna bolognaise met brood

€ 12.00

Milkshake banaan

€ 4.50

Smoothie van de week

€ 4.50

Bistro De Peperbusse
St. Paulusstraat 41 – 8400 Oostende
 059 43 60 86
Open van 10u30 tot 18u00. Gesloten op vrijdag

Openingsuren

We zijn open van 10u00 tot 18u00.

Gesloten op vrijdag.
Behalve tijdens de grote vakantie.
Tudor Rose
Jozef II straat 54 - Kapellestraat – 8400 Oostende
 059 44 14 10
Elke dag open van 9u30 tot 19u30

In juli en augustus zijn we bij mooi
weer open tot 19u30 en is de keuken
doorlopend open tot 19u00.

