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BIEREN OP FLES 

Corsendonk Agnus - 7,5% alc.vol.   3.80 
Een pittig blond bier van hoge gisting, hergist en gerijpt op fles tot een levendig parelend bier met rijkelijk 
schuim. 

Corsendonk Pater - 7,5% alc.vol.   3.80
Een zacht en donker roodbruin bier van hoge gisting, op fles hergist en gerijpt tot een 
fris en levendig bier met een fruitig boeket, een volle smaak van mout en zachte afdronk. 

Corsendonk Grand Hops LIMITED EDITION - 6,9% alc.vol.   3.80
Corsendonk Grand Hops is een goudblond bier. De verfijnde bittere afdronk 
van het bier is afkomstig van een exclusieve hopsoort dat werd toegevoegd.

Corsendonk Gold Tripel - 10% alc.vol.   3.80
Een pittig blond bier van hoge gisting, eveneens op fles hergist tot 
een levendig parelend bier met een kruidig boeket en gehopte afdronk.

Corsendonk Dubbel Kriek - 8,5% alc.vol.   3.80
Een fruitig bier van hoge densiteit, heeft een karakteristieke bruinpurperen 
kleur en prachtig lichtroze schuimkraag. De toevoeging van gerijpte krieken 
geven dit bier zijn volle licht-zoete smaak.

Tempelier - 6,0% alc.vol.   3.50
Een goudkoperkleurig, droog en zacht bier van hoge gisting met hergisting op de fles. 
Door de extra gisting op fles rijpt het bier verder waardoor er natuurlijk CO2 gas gevormd wordt. 
Dit zorgt voor een mooie pareling in het glas.

Tête de Mort Tripel - 8,1% alc.vol.    3.80
Tête de Mort is een Tripel van hoge gisting. Het heeft een goud-blonde kleur 
met een fijn en royaal schuim, het is een bier met diverse en complexe smaken. 
De smaak is zoet en smaakvol, fruitig en mysterieus.

Deugniet - 7,5% alc.vol.    3.80
In België gebrouwen met enkel natuurlijke gronstoffen. De langzame rijping op de brouwerij en de 
hergisting met levende biergist in elke fles, geeft aan Deugniet zijn typische smaak en schitterende pareling.

Blanche de Namur - 4,8% alc.vol.    3.20
Een troebel, elegant en mild tarwebier van de hoogste kwaliteit. Floraal en fruitig tegelijk, 
met subtiele accenten van koriander en sinaasappelschil. De neus is fris en delicaat. 

Blanche de Namur Rosée - 3,4% alc.vol.   3.20
Blanche de Namur met framboos. De neus is zeer aromatisch, framboos is alomtegenwoordig 
zonder het geheel te overweldigen. Het is een fris, vrolijk bier, een voorproefje van het voorjaar.

Blanche de Namur Apple - 3,4% alc.vol.   3.20
Blanche de Namur met appel. De neus is zeer aromatisch, appel is alomtegenwoordig 
zonder het geheel te overweldigen. Het is een fris, vrolijk bier, een voorproefje van het voorjaar.

FreeDamm - 0,0% alcoholvrij bier   3.00
Duvel   4.00
Dubbel   4.00

Tripel   4.00
Portie Grenadine   0.20

BIEREN VAN ’T VAT 

Pilsner Urquell 4,4% alc.vol. 
30cl.   3.20
50cl.   4.90
Unieke en verfrissende smaak 
met een fijne bitterheid en minder 
calorieën. Deze toch meer exclu-
sieve pils werd reeds gebrouwen in 
1842. Pilsener Urquell wordt nog 
steeds gebrouwen in Tsjechië, in 
het stadje Pilsen. Hier heeft het 
bier zijn naam aan te danken.

Corsendonk Blond
6,5% alc.vol.    3.40
Een goudblond abdijbier met 
een zachte en ronde smaak en 
verfijnde afdronk. 

Corsendonk Bruin
6,0% alc.vol.    3.40
De geroosterde mout geeft aan 
Corsendonk Bruin zijn volle 
smaak met een toets van 
chocolade en kruiden.

Kriek Belgique 
3,0% alc.vol.   3.20
Dit rood klaar bier met com-
pacte romige schuim heeft een 
 bouquet van gist en rood fruit. 
Een goed gebalanceerde zachte 
 smaak met sterke accenten 
van rode vruchten.

Kriek Belgique 
on-the-rocks
3,0% alc.vol.   3.20



KLEINE HONGER
Croque monsieur   7.90
Croque madam   8.90
Croque vol au vent   9.90
Croque bolognaise   9.90
Spaghetti bolognaise (brood)   12.50
Portie calemares (brood)    12.50
Portie ribbetjes met dipsaus   12.50

ZOETIGHEDEN tot 17.00u
Pannenkoek  Suiker   5.00
 Ijs en chocoladesaus   7.50
 Aardbei (seizoen)   9.00
 Banaan   8.00
Brusselse wafel  Suiker   5.00
 Aardbei (seizoen)   9.00
 Banaan   8.00
Suplement slagroom   1.00

PASTA’S
Lasagne   14.50
Spaghetti bolognaise   12.50
Tagliatelli met groenteroomsaus en kip   15.90

VOOR DE KLEINTJES
Kinderspaghetti   9.00

Curryworst   8.50
Kipnuggets   8.50
Ballekes in tomatensaus   9.00
Kinder vol au vent   11.20
Kinder spare ribjes   13.00
Hamburger   10.00

BIJGERECHTEN VOOR DE KLEINTJES
Frietjes, kroketjes of puree - inbegrepen.

APERITIEVEN
Martini wit / rood   4.50
Sherry medium / dry   4.50
Porto wit / rood   4.50
Pineau de Charente   4.50
Campari pur   4.50
Campari orange / soda   7.00
Amaretto   5.50
Baileys   5.50
Ricard   5.50
Calvados   5.50
Grand Marnier   5.50
Rum   5.50
Tequila   5.50

GIN’S
Gin Tonic   6.00
Hendrick’s gin   6.25
Bombay gin   4.75

WHISKY
J&B   6.00
Johnny Walker   6.00
Jack Daniels   6.00

BORRELHAPJES
Bordje Corsendonk kaas   7.50
Bordje kaas gemengd   7.50
Bordje gemengd   12.00
Portie warm gemengd   10.00



VOORGERECHTEN
Soep van de dag   5.50
Garnaalkroketten   13.90
Kaaskroketten   12.00
Combi garnaal/kaaskroketten   13.00
Scampi met look (4 stuks)   15.20
Coupe tomaat grijze garnaal   14.00

HOOFDGERECHTEN VLEES
Ribbekes - Natuur / Look / Honing / Provencaal / De Blauwe Kei   25.50
Steak met saus naar keuze   23.50
Varkenshaasje met saus naar keuze   23.90
Snitzel met saus naar keuze   19.80
Stoofvlees / Goulash   18.50
Ballekes in tomatensaus   13.50
Hamburger met saus naar keuze   13.50

SAUSEN NAAR KEUZE
Bearnaise, Champignonroom, Pepersaus, Provencaalse

HOOFDGERECHTEN KIP
Halve haan met saus naar keuze   19.20
Kipfilet met saus naar keuze   21.90
Kipsaté (2 stuks) saus naar keuze   16.50
Vol au vent   19.00

HOOFDGERECHTEN VIS
Scampi (9 stuks) Look / Lookroom / Curry / Diabolic   24.50
Tongrolletjes De Blauwe Kei   26.80
Gepaneerde pladijs   25.90
Calemares   20.90

BIJGERECHTEN
Frieten, kroketten, krieltjes, puree of country patatjes - inbegrepen bij onze hoofdgerechten.

DESSERTS
Kinderijsje   4.00
Dame blanche / noir   6.90
Coupe aardbei (seizoen)   8.30
Coupe breselienne   6.90
Banaan split   8.40
Chocomousse   6.20
Rijstpap   6.20
Suplement slagroom   1.00

DeBlauweKei
café • brasserie • restaurant



HUISWIJNEN glas / fles
Wit - Les Jardins Cathares, Frankrijk   5.00 / 24.00
Rood - Nero d’Avola Merlot, Sicilië   5.00 / 24.00
Rosé - Antica Murrina ‘PREMO’ rosato, Italië   5.00 / 24.00

WIJNEN
WITTE WIJNEN
- Tannu Grillo Chardonnay, Sicilië   29.00
 De wijn heeft een lichtgele kleur, een geurig boeket van ananas en limoen en de smaak is fris en crispy  
 met een mooie mineraliteit en een lange afdronk. Past uitstekend bij wit vlees, vis, pasta met witte sausen.

- Belle Ivresse Chardonnay, Frankrijk   29.00
 Witgeel met groene schittering. Geuren van wit steenfruit, jonagold en aangename zuren. 
 Smaak heeft een zachte aanzet met frisse en aangename zuren, harmonisch in de mond, een aangename wijn  
 die volledig is balans is. Een goede keuze bij gebakken visgerechten met roomsauzen, witvlees en gevogelte, 
  frisse salades of als aperitief.

- Antica Murrina ‘PREMO’ bianco, Italië   29.00
 Deze wijn heeft een goudgele kleur, een geur van zacht tropisch fruit en vanille. Heeft een  
 zachte en subtiele smaak met een elegante balans van fruit en citrus. Lange afdronk.  
 Uitstekend te combineren met diverse slaatjes, schaal- en schelpdieren of als aperitief.

RODE WIJNEN
- Masseria Borgo Dei Trulli primitivo, Italië   29.00
 Deze wijn heeft een intens kersenrode kleur. De geur is een aroma van zwart fruit, pruimen,  
 witte peper en zoete specerijen. Heeft een volle smaak, intens in de mond met elegante zuren en tannines.  
 Aroma’s van zwart fruit die terugkeren in de afdronk. Past bij pasta-gerechten en mediteraanse keuken,  
 pizza, lamsvlees en oude kazen.

- Maree Dionne Nero di Troia, Sicilië   29.00
 Deze wijn heeft een robijnrode kleur, Aroma’s van zwarte rijpe pruimbessen en fijne specerijen zoals kaneel.  
 De smaak heeft zachte tannines met duidelijke accenten van pruimbessen, kaneel en tabac.  
 Mooie volle body. Past bij allerhande pastagerechten, rood vlees en pittige kaas.

- Antica Murrina Premo, Italië   29.00
 Deze warme, modern, krachtig maar zeer toegankelijke wijn met noten van vijgen, chocolade, koffie en  
 donkere krieken. De smaak is vol, rijkelijk, op het decadente na, geconcentreerd doch goed gebalanceerd  
 en harmonieus. Heeft een lange afdronk. Past bij vlees-gerechten, pasta, pizza en sterke kazen.

BUBBELS glas / fles
  Cava Bohemia Sekt Prestige Brut   6.50 / 30.00
 Bohemia Sekt, gevinifieerd volgens de klassieke Franse methode, kan met zijn elegante bubbels  
 en fruitig aroma met de beste champagnes wedijveren. 

 Champagne Charles Mignon Brut Grande Réserve 1er Cru   8.50 / 50.00
Deze mooi parelende champagne wordt enkel gemaakt in de daartoe erkende dorpen die het label
 ‘Premier Cru’ dragen. De grote finesse en elegantie komen zichtbaar naar boven door de fijne parels in het glas.
De speciale versnijding met hoofdzakelijk Pinot Noir en daarnaast Chardonnay geeft een perfecte helderheid 
met een goudgele kleur.
In de neus ervaren we eerst noten, perzik en honing, gevolgd door een witte bloemengeur. 
Dankzij de overheersing van Pinot Noir heeft deze champagne een elegante afdronk met vol karakter.”



FRISDRANKEN
Royal Crown Cola - 25cl   2.70

De echte originele Cola uit de USA 
(sinds 1905) volgens het recept 
op basis van rietsuiker. 

Royal Crown Cola “no sugar” - 25cl   2.90

Coca-Cola   2.70
Coca-Cola Zero   2.70
Sprite / Fanta   2.70
Ice Tea   2.90
Ice Tea Green   2.90
Gini   2.70
Schweppes Tonic   2.90
Schweppes Agrum   2.90
Tönissteiner Citroen   2.90
Tönissteiner Appelsien   2.90
Tönissteiner Vruchtenkorf   2.90

WATERS
Taunusquelle plat/bruisend - 25cl    2.60
                                                              75cl    8.00

De Bad Camberger TaunusQuelle Premium is 
een ongeëvenaard bruisend en plat mineraal-
water - ongerept uit de diepten van Taunus en 
gevuld in aquamarijnkleurige facetflessen.

FRUITSAPPEN
Looza Appelsien   2.70
Looza Appel   2.70
Looza Pompelmoes   2.70
Looza Ace   2.70
Looza Tomaat   2.70

WARME DRANKEN
Espresso   2.70
Mokka   2.70
Americano   2.80
Koffie verkeerd   3.50
Macchiato   3.50
Cappuccino   3.60
Warme Cécémel   3.20
Supplement slagroom   0.70
Koffie Deluxe   3.50
      (koffie, advocaat, chocolaadje)
Diverse thee’s   2.70

meer en beter!
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