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Keuzemenu à € 42 pp 

Kaaskroket of garnaalkroket met slaatje 
5 scampi op de grill, slaatje en tartaarsaus 

5 scampi maison 
Gerookte zalm met gegrilde toast en garnituur 

Hapjes van het huis (- €3) 
vvv 

Onze gekende grote ribben 
Zalmfilet met verse tartaarsaus 

Schelle Breydelham 
Côte à l'os, ribeye of filet mignon (+ €4) 

Filet pur (+ € 6) 
7 scampi maison of op de grill (+ €3) 

Vegetarische pasta of salade geitenkaas 
 Frietjes, koude sausjes en een extra kommetje sla 

vvv 
Dame Blanche, crème brulée, chocolademousse, chocolademoelleux of 

Irish Coffee 
 

Kidsmenu tot 12 jaar (€ 20 pp) 
Tomatensoep met balletjes of portie bitterballetjes 

vvv 
Keuze uit frikandel (2st), 1/2 rib, kipfilet, chipolata, kindersteak of kinderzalm  

Frietjes, sla of appelmoes, mayonaise en ketchup 
vvv 

Kinderijsje met snoepjes of chocoladesaus + lolly  

BELANGRIJK: Het wijzigen van onze menu’s is niet mogelijk!  Wij danken u voor het begrip!



Aperitieven en cocktails 
Onze suggesties 
Gin ‘Brigandje’          13 

Aperitief maison ‘vintage’ (geheim recept op basis van fruitsap, gin,…)   8 

Lazy red cheeks (framboos, vodka, limoen, violettesiroop)    11 

Mojito            11 

Strawberry mojito          11 

Negroni (Campari, rode vermouth, gin)       12 

Moscow Mule (vodka, gemberbier, limoen)      12 

Apérol Spritz           9 

Alcoholvrije suggesties 
Alcoholvrije cocktail met verse passievrucht en limoen     7 

Virgin Lazy red cheeks of virgin Strawberry Mojito     7 

Crodino on the rocks of met vers pompelmoessap     5/9 

Fles Vintense rosé (alcoholvrije bubbels)        25 

Bubbels 
Glas cava            8 

Fles cava            28 

Kirr Royal met cava          9 

Martini Royale (eigen bereiding)        10 

Fles huischampagne          59 

Fles Veuve Clicquot           72 

  



GiN ’n TONiCs 
 
GIN BRIGANDJE – bitterzoet/fruitig        13 

Bombay Dry gin (VK), huisbereide limoen-verveine-infusie, premium tonic 
 
CLASSIC – krachtig/bitterzuur        11 

Gordon’s of Bombay Dry gin (VK) botanicals, Schweppes tonic 
 
LADIES GIN – zacht/fruitig/fris        13 

Haymans Old Tom gin (VK), botanicals, premium tonic 

GENTLEMANS GIN – complex/krachtig/stevig      13 
Bleu d’Argent gin (Frankrijk), botanicals, premium tonic 

MARE – meditteraans/kruidig         14 
Gin Mare (Spanje), botanicals, premium tonic 

 
HENDRICKS – fris/floraal         14 

Hendricks gin (Schotland), botanicals, premium tonic 
      
MONKEY 47 – complex/kruidig         15 

Monkey 47 gin (Duitsland), botanicals, premium tonic 
    
GIN VIGNE – zoet/floraal/fruitig         13 

G’Vine Floraison gin (Frankrijk), botanicals, premium tonic 

FILLIERS 28 – floraal/kruidig         12 
Filliers 28 dry gin (België), botanicals, premium tonic 

 
PINK – zacht/fruitig/fris         13 

Filliers Pink gin (België), aardbeien, botanicals, zoete premium tonic 

BULLDOG – complex/krachtig/kruidig       12 
Bulldog gin (Engeland), botanicals, premium tonic 



NORDES– zuiders/rond/zoet-pittig        13 
Nordès gin (Spanje), botanicals, premium tonic 

RANGPUR– oosters/krachtig/stevig       13 
Tanqueray Rangpur gin (Engeland), botanicals, premium tonic 

UNGAVA – krachtig/fris/fruitig/complex       14 
Ungava gin (Canada), botanicals, premium tonic 

COPPERHEAD– complex/krachtig/stevig       15 
Copperhead gin (België), botanicals, premium tonic 

 
GOLD – exotisch/floraal/zacht        15 

Gold 999.9 gin (Frankrijk), botanicals, premium tonic 

DAMRAK – citrus/mannelijk/stevig        12 
Damrak gin (Nederland), botanicals, premium tonic 

ROKU – floraal/oosters/stevig        13 
Roku gin (Spanje), botanicals, premium tonic 

GERANIUM – floraal/spicy/stevig        14 
Geranium gin (Denemarken), botanicals, premium tonic 

 

Wilt u liever wat anders/specialers? In onze gincorner staan steeds enkele bijzondere 
flessen die naar uw wensen kunnen gemixt worden. Vraag er naar bij onze bediening. 



Klassieke aperitieven 

Aperitief maison ‘Vintage’ (geheim recept op basis van fruitsap, gin en…)  8 

Porto rood of wit / droge Sherry         6 

Pineau des Charentes          6 

Martini rood - wit           6 

Kirr             7,5 

Picon             6 

Picon witte wijn           9 

Ricard             7 

Bacardi ‘carta blanca’          7 

Bacardi bruin           8 

Campari            6 

Passoa            6 

Pisang             6 

Safari             6 

Vodka             6 

Whisky J&B, William Lawsons, Johnny Walker      7 

Whisky Glenfiddich 12Y         9 

Jack Daniels            9 

+ fruitsap/vers fruitsap/frisdrank in flesje       2,9/5/2,9  



Frisdranken 

Flesje Spa blauw/rood 0,25l   2,7 

Fles Spa blauw 0,5/1l           4/8 

Fles Spa rood  0,5/1l           4/8 

Fles Bru 0,5l/1l          5/9  

Coca-Cola regular           2,9 

Coca-Cola light          2,9 

Coca-Cola zero           2,9 

Fanta / Sprite            2,9 

Lipton Ice Tea           3 

Schweppes tonic/Agrum/Gini         3 

Premium tonic (Fevertree, Schweppes Premium, Fentimans, …)     4 

Appletiser           4 

Fruitsap / appelsap           2,9 

Appelaere           4 

Vers geperst fruitsap          5 

 

Cécémel            3 

  



Bieren 

Jupiler pils/Jupiler alcoholvrij         3 

Carlsberg/Carlsberg 0°          4 

Duvel             4,5  

Omer            4 

Leffe blond - bruin           3,5 

Hoegaarden            3 

Brigand            4 

Kasteelbier blond - bruin          4 

Brugse Zot            4 

Kriek Lindemans           4 

Westmalle bruin           4 

Westmalle tripel           4,5 

Trappist St. Bernardus bruin         5 

Jenevers 

Dreupelke ‘Jonge of oude Bols’         5 

Citroenjenever ‘Wortegemsen’        5 

  



Huiswijnen 
Wit        glas     karaf ½ liter  fles 
Etoile d’Astruc - Frankrijk      5,9  18   27 
Sauvignon Blanc of Chardonnay 

   
‘Korta’ - Chili        7  20  30 
Blend van Riesling, Viognier en Sauvignon Blanc 

    

Rood 
Etoile d’Astruc - Frankrijk      5,9  18  27 
Merlot of Cabernet Sauvignon 
 
‘Korta’ - Chili        7  20  30 
Carménère 

   
Ribshack Red –  Zuid Afrika     7  20  30 
Blend van Pinotage en Shiraz 

          

Rosé 
Virgile Rosé – Frankrijk     5,9  18  27 
Grenache 

   
Zoeter 
‘Santa Anna  - Argentinië     7  20  30 
Moscato



Goed om weten 

Gebruik van planken 
Al vanaf de beginjaren worden in 't Brigandje houten planken gebruikt om de ribbetjes en 
ook andere gerechten op te serveren. Dit vooral omwille van de grootte van de ribben 
alsook voor het snijgemak. Heeft u liever een bord, geef dat dan gerust door bij uw 
bestelling.  
 
Te kiezen bakwijzes: 
Bleu (rare) 

Het vlees is aan de binnenzijde nog volledig rauw maar is wel warm.  

Saignant (medium rare) 
Het vlees is meer gebakken dan bij bleu, zodanig dat het aan de binnenzijde nog 
bloederig is, maar iets meer gegaard.  

A point of rosé (medium) 
Het vlees is niet meer rauw aan de binnenzijde, maar toch nog vrij sappig. Het is 
juist op punt gebakken.  De term rosé wordt vooral gebruikt bij lamsvlees en wild. 
Bij dikkere stukken wordt uw vlees soms gesneden en nog eens op de grill gelegd, 
wilt u dit niet laat ons dat weten. 

Bien cuit (well done) 
Het vlees is goed gebakken en is nooit rauw aan de binnenzijde. Het vlees is 
duidelijk droger dan de vorige bakwijzes. Om te vermijden dat het vlees extreem 
droog wordt bij het bakken, snijden wij het vlees meestal in sneetjes en worden 
deze apart nog eens op de grill gelegd. 
 

Opgelet! Voor een vlot verloop, opdat de wachttijd niet zou oplopen en wij u de correcte 
bakwijze kunnen garanderen vragen wij u om maximaal 5 verschillende voor- en/of 
hoofdgerechten te bestellen. Door de beperkte grilloppervlakte kan het op drukke 
weekendavonden langer duren vooraleer uw gerecht wordt geserveerd. Gelieve hiermee 
rekening te houden. 



Allergenen

 
Beste klanten, 

Wij zijn als restaurant bij wet van 13/12/2014 verplicht u te informeren over de allergenen 
die zich kunnen bevinden in onze gerechten.  

Allergenen zijn stoffen waar bepaalde consumenten allergisch op kunnen reageren. De 
meest voorkomende allergenen komen voort van glutenbevattende granen (tarwe, rogge, 
gerst, haver), eieren, vis, pinda- en andere noten (cashew, pecan, walnoot en amandelen), 
melk, schaaldieren, sesamzaad, mosterd, …. 

Indien u een voedingsallergie heeft en/of bij vragen over voedings-allergenen, gelieve u 
dan te wenden tot ons zaalpersoneel. Er is een uitgebreide lijst beschikbaar waar al onze 
kaartgerechten en hun mogelijke bevattende allergenen op te controleren zijn. 

OPGELET! De samenstelling van onze producten mogelijks kan wijzigen (en desgevallend 
ook de aanwezigheid van allergenen). Ook voor onze suggesties raden wij u aan u te 
informeren bij ons zaalpersoneel.



Hapjes om te starten en om te delen 

Hapjes van het huis met pikante saus (pp)       6,5 
(huisbereid garnaal, kaas- en spekballetje, huisgepaneerde scampi en kippenboutje) 

Gegrild Breydelspek met honing/mosterd dipsaus     6 

Gefrituurde kippenboutjes (6 stuks)       8 

Inktvisringen met verse tartaarsaus        12 

Portie bitterballetjes met mosterdmayonaise (6 stuks)     7 

Portie huisbereide rundsbitterballen met mosterdmayonaise (4 of 6 stuks)  6/9 

Miniloempiaatjes met zoete chilisaus (8 stuks)      7 

Gegrilde lookbroodjes (8 stuks)        7 

Warme hapjesboot om te delen (verschillende gefrituurde hapjes)   16 

Tapasplankje met verschillende soorten fijne vleeswaren, olijfjes en kaas  20 

Gefrituurd visbordje (calamares, scampi, garnaalballetjes)    18 

Gegrilde toastjes met gerookte zalm en gesnipperde ui (6st)    16 

Brigandje-planke royale (allerlei lekkers voor gans de tafel, warm en koud)  39 

 

Soep 
Huisbereide tomatensoep met zelfgerolde balletjes, brood en boter    8 

Suggestiesoep, brood en boter         8  



Voorgerechten  
5 scampi op de grill (gepeld of ongepeld)        16 

5 scampi maison (licht pikant getomateerd roomsausje)      16 

5 scampi in de lookboter (gepeld of ongepeld)      16 

Escargots (10 stuks) in huisbereide lookboter (bereid op de grill)   15 

½ portie paling gebakken/in de room         20/22 

Huisbereide kaaskroketten, slaatje (1 of 2 stuks)       11/14  

Huisbereide garnaalkroketten, slaatje (1 of 2 stuks)      12/16 

Duo kaas- en garnaalkroket, slaatje        15 

Ambachtelijk gerookte zalm en zijn garnituur      17 

Carpaccio van lichtgegrilde filet mignon, slaatje en truffelmayonaise   18 

Carpaccio van Holsteiner, parmezaan en zongedroogde tomaat    21 

Tomaat gevuld met royale portie grijze garnalen (1stuk)       20 

Klassieke garnaalcocktail met zijn garnituur      18 

 

Onze voorgerechten worden geserveerd met brood en boter. Wilt u liever een voorgerecht als 
hoofdgerecht dan krijgt u van ons extra garnituur en frietjes. Hiervoor rekenen we €4 extra. 

 

Opgelet! Voor een vlot verloop, opdat de wachttijd niet zou oplopen en wij u de correcte 
bakwijze kunnen garanderen vragen wij u om maximaal 5 verschillende voor- en/of 
hoofdgerechten te bestellen.  

 

  



Hoofdgerechten 'bereid op de grill'  

Onze gekende grote ribben op plank (inclusief 2 koude sausjes)    23 

Varkensribstuk ‘Duroc d’ olives’        25 

Varkenshaasje          25 

Overheerlijk hammetje (kuitenbijter)       23 

‘Schelle’ Breydelham met koud beenhamsausje      23 

Filet pur Belgisch Witblauw (ca. 250g /ca. 350g)              29/34 

Filet mignon (malse steak) (ca. 250/ca. 350g)              25/29 

Diamanthaasje (Iers grainfed rund)        27 

Côte à l'os Belgisch Witblauw pp.  (ca. 600g)       28 

Ribeye Holsteiner of Ierse ribeye               27/31 

Chateaubriand voor 2          62 

Picanha  (licht gerijpt staartstuk voor de echte grill-liefhebber) (+ 400g)   33 

Rundsbrochette met Breydelspek, ui en paprika      27 

Rundsbrochette Royale (filet pur, Breydelspek, ui, paprika en courgette) (+400g) 35 

Surf & Turf (kleine filet pur + 5 scampi gepeld), potje tartaarsaus    32 

Scampi op de grill (gepeld of ongepeld) potje tartaarsaus, (7 of 10 stuks)         26/29  

Verse zalmfilet, potje tartaarsaus        24 

Lamskroontje uit Nieuw-Zeeland        30 

Lamskoteletjes (6 stuks)         26        

Kipfilet            24 



Hoofdgerechten 'uit de keuken'      

Scampi maison (pikant getomateerde roomsaus)  (7 of 10 stuks)          26/29 

Scampi in de lookboter (gepeld of ongepeld)  (7 of 10 stuks)                       26/29 

Paling gebakken met potje tartaarsaus of in de room                         33/35 

Dagverse vis, preipuree, grijze garnaaltjes en vers geklopte mousseline    31 

Tomaat garnaal (2 stuks) (royale portie grijze garnalen, slaatje, eitje, verse mayonaise)  32 

Kaas- of garnaalkroketten, gemengde salade (3 stuks)            22/24 

Pasta met scampi en prei in roomsausje        26 

Pasta ‘Brigandje’ (gewokte groentjes, scampi, grijze garnalen en getomateerd roomsausje) 29 

VEGGIE: Pasta Arrabiata           22 

VEGGIE: Pasta met gemengde gewokte groentjes (keuze uit look en olijfolie of lookroom) 23 

Salades 

‘Brigandje’ (gemengde sla, gegrilde scampi, Breydelspek en ananas, honing, vers fruit  28 
        gerookte eendenborst, lauwe vinaigrette met spekjes, broodje met foie gras)  

‘Tagliata’ (gemengde sla, Rucola, lichtgegrilde ribeye, parmezaan, zongedroogde tomaten 30 
    Balsamicodressing, gebrande champignons)    

 ‘Breydel’ (Breydelham en -spek, gemengde sla, rood fruit, honing, Franse dressing)  25 

‘Gegrilde kip’ (gegrilde kip, gemengde sla, gegrilde ananas, honing, bieslookvinaigrette)  25 

‘Chèvre Royale’  (gemengde sla, gekarameliseerde geitenkaas, honing, fruit, pijnboompitten 27 

‘Scampi’ (gemengde sla, honing, 6 gegrilde scampi, fruit, Franse dressing)    26 

‘Folle’ (gemengde sla, gerookte zalm, 4 gegrilde scampi, garnaalkroket, grijze garnalen)  30 

‘Chèvre VEGGIE’ (zelfde bereiding als Royale maar dan zonder spekjes)    25



Supplementen/Extra’s 
Verse huisbereide champignon- of peperroomsaus     3 

Vers geklopte béarnaise, choronsaus (getomateerde béarnaise), mousselinesaus 3,5 

Portie verse mayonaise         1 

Potje mayonaise/Heinz ketchup        / 

Huisbereide cocktailsaus, pikante saus, tartaarsaus of portie huisbereide lookboter  1 

Kom gemengde sla, tomaat, ui, paprika, huisbereide vinaigrette    3 

Kommetje witloofsla opgeroerd met verse mayonaise en peterselie   4 

Portie gegrilde groenten voor 2        7,5 

Aardappelkroketjes ipv frietjes        / 

Puree, rijst,  pasta of aardappel in de schil (met lookboter) ipv frietjes   2 

 

Kids (tot 12 jaar) 
Frikandel (1 of 2 stuks)          9/12 

Kinderrib (1/2 rib) of chipolata        13 

Kinderkipfilet, kinderzalmfilet of kipnuggets      13 

Kindersteak of kinder filet pur                   14/18 

2 garnaalkroketten           17 

Kinder vegetarische pasta of 2 kaaskroketten      14 

Supplement extra couvert          2 
 
Alle kindergerechten worden voorzien van koude appelmoes, frietjes, mayonaise en ketchup. 
Wilt u liever een slaatje of warme appelmoes geef dit dan graag door bij de bediening.  



Desserts 

Kinderijsje (vanilleijs en snoepjes / met chocoladesaus / met vers fruit)    6/7/8 

Coupe vanille met slagroom          8 

Dame Blanche (vanilleijs, warme Callebautchocoladesaus, slagroom)    9 

Coupe vers fruit            12 

Coupe aardbeien (vanilleijs, verse aardbeien, slagroom)      11 

Coupe advocaat (vanilleijs, advocaat, slagroom)       10 

Coupe ‘Brigandje’ (vanilleijs, aardbeien, advocaat en slagroom)      13 

Sorbet (2 of 3 bollen) (framboos/passievruchten/suggestie)      7,5/9 

Café Glacé            9 

Don Pedro dessert (ijsdessert met whisky)        10 

Coupe ‘Colonel’ (citroen of framboossorbet met shot Vodka)     10 

Chocolademoelleux met vanilleijs en slagroom       12 

Dessertbord (verschillende kleine dessertjes en een dreupelke amaretto)   15 

Crème brûlée            8 

Huisbereide chocolademousse (met Callebautchocolade)       8 

Sabayon van witte porto vers geklopt vanaf 2 personen (extra rood fruit + 2 € pp)  8 pp. 

Warme appeltaart met vanilleijs en slagroom       10 

Poffertjes met vanilleijs en slagroom        9  



Warme dranken 

Koffie            3 

Espresso           3 

Dubbele espresso           4 

Déca             3 

Cappuccino met slagroom of melkschuim       4 

Koffie verkeerd           5 

Thee naar keuze          3 

Slow tea naar keuze (vraag naar onze theebox)      4 

Verse muntthee           5 

Warme Cécémel met of zonder slagroom        4/3 

 

Nog warmere dranken 

Irish Coffee            8,5 

French Coffee (Grand Marnier, calvados of cognac)     9 

Hasselt Koffie           7 

Italian Coffee            8 

Irish cream Coffee           8 

Tia Maria Coffee           8



Digestieven (5CL) 

Cognac           7 

Calvados           7 

Calvados Château du Breuil          9 

Armagnac           7 

Poire Williams           7 

Grappa           6 

Tequilla           6 

Cointreau            8 

Grand Marnier           9 

Amaretto            7 

Drambuie            7 

Licor “43”           7 

Tia-Maria            7 

Baileys            7 

Limoncello            7 

Sambucca            7 

Bacardi Carta Negra          8 

Bacardi (8 jaar)           10

 


