
Lieve gasten, welkom bij Den Hespel!

Brabant komt culinair tot leven bij Den Hespel, in een bosrijke 
en natuurlijke omgeving.

Ons team bereidt een gevarieerd aanbod aan smaakvolle 
gerechten met daarnaast de lekkerste drankjes.

Onze ambitie bij Den Hespel is om toegankelijke, maar 
luxueuze gerechten aan te bieden, waar u van kunt genieten!

Wij wensen u een zalige avond toe met veel gezelligheid 
en graag tot ziens.

Culinaire groet,
Team Den Hespel



Om te starten

Voorgerechten

7,50Warme desem bol om te delen
met roomboter, kruidenboter en truffelmayonaise

Sangre de Toro Cava

11,50Carpaccio van Ossenhaas
huisgesneden ossenhaas van Keurslagerij Marco van Strien | rucola | parmezaanse 
kaas | zongedroogde tomaatjes | pijnboompitten | keuze uit: truffel- of pestomayonaise

Sangiovese La Trappe Isid’Or

12,50Tompouce van gerookte zalm en avocado
bladerdeeg | mierikswortel | crème fraîce | panko garnalen | Hespelse dip

Il Cigno Pinot Grigio Tripel Karmeliet

13,50Scampi’s in look
gepeld | lookboter | geserveerd met brood

Mas Rabell Blanco La Trappe Tripel

Zijn er dieetwensen of allergieën, geef het gerust aan!

Gerookte eendenborst
salade rode kool | rillette van eendenbout | cranberry compot | aceto balsamico |
walnoten dressing

12,50Lorem ipsum dolor sit 

Croix d’Or Pinot Noir Opener TripleX



Soepen
7,00Romige pompoensoep

geserveerd met brioche

6,75Franse Uiensoep
met gegratineerde crouton van Gruyère Kaas

          Salades
16,50Hete Kip

kippendijen met piri piri

Mas Rabell Tempranillo Opener White Now

16,50Gerookte Zalm
petit fours van het vishuis

Mas Rabell Blanco La Trappe Tripel

16,50Bospaddenstoelen
pompoen | cashewnoten

Marques de Riscal, Rueda La Trappe Isid’Or

Onze salades worden geserveerd met brood

Vegetarische gerechten worden aangeduid met 

Het aanbevolen wijnglas onder een gerecht
wordt geadviseerd door wijnspecialisten

en wijnkenners

Het aanbevolen bierglas onder een gerecht
wordt geadviseerd door biersommeliers 

en bierkenners

          Bij onze favoriete gerechten staat een 
Probeer deze eens uit en laat u verrassen!



Hoofdgerechten vlees

24,50Spare Ribs Den Hespel
traditionele marinade van Joop

Sangiovese La Trappe Blond

17,50Hamburger Den Hespel “Winter”
200g rund hamburger | gebakken ei | spek | oude kaas | gebakken ui | 
burger relish | tomaat | augurk

Pinot Noir Opener Hopsession

22,50Diamanthaas van Belgisch Blauw Rund *
+/- 190 gram

Shiraz Malbec La Chouffe Blond

28,50Tournedos van de haas *
+/- 190 gram

Opener Simply BlondeCarnivor, Cabernet Sauvignon

27,50Rib Eye *
+/- 250 gram

Opener Simply BlondeCarnivor, Cabernet Sauvignon

20,50Parelhoen Supreme *
parelhoenborst met vulling van paddenstoelen

Opener White NowIl Cigno Sangiovese

27,50Duo van Hert
hertenbiefstuk | rode wijn kaneel saus | hertenstoverij

Mas Rabell Tempranillo Opener Doncker

* Sauzen Supplement

Jus Den Hespel Peperroomsaus

Champignonroomsaus

2,50

Zijn er dieetwensen of allergieën, geef het aan!

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met 
aardappel wedges | winterse groenten |

Brander Mayonaise
Extra bij te bestellen:

Salade +3,50



25,50Zeebaars
risotto | antiboise

Mas Rabell Blanco Hertog Jan Weizener

37,50Zeetong
+/- 400g - 500g | lookboter

Tripel KarmelietDark Horse Chardonnay

Hoofdgerechten vis

Kindermenu
6,50Frietjes

kroket, frikandel of kipnuggets | appelmoes

6,50Poffertjes
poedersuiker | stroop

14,50Junior Spareribje
geserveerd met frietjes

14,50Junior Biefstukje
geserveerd met frietjes

Hoofdgerechten vegetarisch
18,50Tournedos van bloemkool

geserveerd op risotto

Viva la Vida, Chardonnay Opener Hopsession

Zijn er dieetwensen of allergieën, geef het aan!

16,50Cajun Burger
mesclun | guacamole | tomaat

Sangiovese Opener Simply Blonde



Desserts

Floralis Moscatel Oro Liefmans Fruitesse

5,00Mini Coupe
2 bollen Jacobushoeve ijs | slagroom | keuze uit: snoepjes of caramal fudge

Floralis Moscatel Oro Liefmans Fruitesse

6,50Coupe ‘Den Hespel’
3 bollen Jacobushoeve ijs | slagroom | caramel fudge

8,00Apfelstrudel
warme vanille saus | Jacobushoeve ijs | slagroom

Floralis Moscatel Oro Liefmans Fruitesse

8,00Crème Brûlée traditioneel
Jacobushoeve ijs | slagroom

Floralis Moscatel Oro Liefmans Fruitesse

12,50Kaasplankje
wisselend assortiment van 5 soorten kaas | kletzenbrood

Kopke Rode Port La Trappe Quadrupel

8,50Liefde in Dongen
warm chocolade taartje | Jacobushoeve ijs | slagroom

Floralis Moscatel Oro Liefmans Fruitesse

Bij onze favoriete gerechten staat een
 

       Probeer deze eens uit en laat u verrassen!

Wist u dat...

Den Hespel ook wel ‘lange bocht’ betekent?


