




In een eetkaffee vindt...
de drukke man ontspanning, 

de werkloze man drukte, 
de melancholieke een wijkplaats,

de vreemde een welkom, 
de geleerde vriendelijkheid 
en de burger hoffelijkheid.



Welkom in de Stroobander!

Topkwaliteit van de kleinste snacks tot culinaire hoogstandjes. Naast onze vaste 
kaart verrassen we u elke week met nieuwe seizoensgebonden suggesties. Een 
eerlijke keuken, met verse ingrediënten en eerlijke prijzen, daar gaan we voor!

Als u eens stevig wilt gaan tafelen kan u bij ons terecht voor ‘ribben à volonté’. 
De beste spareribs zoveel u maar wilt. Een aanrader dus!

Wilt u iemand verrassen met een heerlijke maaltijd? Dat kan. Aan de kassa zijn 
er geschenkbonnen te verkrijgen. Een goede tip als geschenk voor elke feest-
gelegenheid of gewoon zomaar. Ook onze 3511-Gin is een ideaal geschenk om te 
geven.

Volg ons op Instagram en Facebook om op de hoogte te blijven!

Openingsuren:

Maandag en dinsdag:   Gesloten
Woensdag t.e.m. zaterdag:  11.30u tot ...
Zondag:     10.00u tot ...
 
Keuken:

Woensdag en donderdag:  11.30u tot 21.30u
Vrijdag t.e.m. zondag:   11.30u tot 22.00u

De Stroobander

www.stroobander.be



ONZE GESCHENKBON



Zelf aan het genieten in De Stroobander?
Gun iemand anders hetzelfde genot. 

Geef een geschenkbon cadeau tijdens de 
feestdagen, voor verjaardagen of gewoon 

zomaar en maak iemand anders blij. 

Vraag ernaar bij de kassa!





Bieren van het vat  €

cristal 25 cl 2,80

cristal 33 cl 3,70

cristal 50 cl 5,50

grimbergen donker 33 cl 4,20

grimbergen donker 25 cl 3,50

grimbergen blond 33 cl 4.20

grimbergen blond 25 cl 3.50

bier van de maand vraag ernaar

Bieren op fles  €

gueuze mort subite 25 cl 3,60

duvel 33 cl 4,50

omer 33 cl 4,80

kriek mort subite 25 cl 3,60

bitburger 0,0% 33 cl 3,90

hoegaarden 25 cl 3,10

filou 33 cl 4,20

kasteelbier rouge 33 cl 4,60

Trappisten  €

chimay blond 8°  33 cl 4,90

chimay donker 9° 33 cl 5,50

westmalle dubbel 7° 33 cl 4,60

westmalle tripel 9,5° 33 cl 4,90

sint-bernardus abt. 12 10° 33 cl 5,40

sint-bernardus tripel 8° 33 cl 4,40

kasteelbier cuvée du 
chateau 11° 33 cl 5,80



Frisdranken €

coca - cola 2,90

fanta lemon 2,90

sprite 2,90

schweppes tonic 3,30

schweppes agrum 3,30

gini 3,30

lipton ice tea 3,30

lipton ice tea green 3,30

canada dry 3,30

orangina  3,30

kidibul 3,50

Suikervrij & caloriearm €

coca - cola light 2,90

coca - cola zero 2,90

lipton ice tea zero 3,30

tönissteiner citroen 3,30

tönissteiner orange  3,30

tönissteiner vruchtenkorf 3,50

tönissteiner naranja 3,50



Vruchtensappen  €

looza appelsien  3,20

minute maid roze pompelmoes  3,20

looza appel  3,20

looza appel-kers  3,20

looza ace  3,20

Vers geperst  €

appelsien natuur  4,90

citroen natuur  4,90

appelsien - citroen gemengd   4,90

Koude zuivel  €

cécémel  3,30

melk  3,30

fristi  3,30

Van de bron €

chaudfontaine reine (25 cl) 2,80

chaudfontaine bruis (25 cl) 2,80

chaudfontaine reine (50 cl) 5,60

chaudfontaine zacht bruisend
(50 cl) 5,60

chaudfontaine bruis (50 cl) 5,60

chaudfontaine reine (100 cl) 10,30

chaudfontaine bruis (100 cl) 10,30

perrier (20 cl) 3,30





Koffie  €

koffie  2,90

mokka   2,90

dubbele mokka  4,30

decafeïné  3,10
 
koffie met verse slagroom  3,40

cappuccino gestoomde melk  3,40

latte macchiato  3,40

latte macchiato caramel  3,60

latte macchiato vanille  3,60

latte macchiato noisette  3,60

Alles kan met decafeïné  + 0,20

Lipton thee klassiekers  €

lipton thee natuur  2,90

lipton thee melk  2,90

lipton thee citroen  2,90

lipton thee rozenbottel  2,90

lipton thee linde  2,90

lipton thee kamille  2,90

lipton thee munt  2,90

lipton thee green  2,90

Lipton thee en infusies voor fijnproevers €

Altijd geserveerd in een kannetje, zodat u kan genieten van 2 heerlijke kopjes thee.

verse muntthee   4,90
 
verse gemberthee met honing, citroen en appelsien 4,90



the best time to 
drink coffee is 

now.



Koffiespecialiteiten   €

irish coffee whiskey: the famous grouse 9,50

celtic coffee baileys   9,50

french coffee cognac: courvoisier  9,50

french coffee grand marnier   9,50

hasseltse koffie extra smeets  9,50

italiaanse koffie amaretto   9,50

spaanse koffie licor 43   9,50

herckenrode koffie advocaat  9,50

stroobander koffie   11,50

strohrum, baileys, ijs, koffie en verse slagroom

verwenkoffie   11,90

een kannetje met 2 koffies vergezeld van heerlijke 

zoetigheden

Alles kan met decafeïné   + 0,20

Diverse warme dranken  €

warme cécémel  2,90

warme cécémel met verse slagroom 3,40

warme cécémel met strohrum 9,50

warme wijn  4,90

warme melk  2,90

warme melk met honing 3,40

*Tip voor bij de koffie:

zalig stukje chocoladetaart met 

vanille-ijs 9,00





Voor de zoete namiddag  €

Pannenkoeken tussen 14.00 en 16.30 uur

nutella  6,50

witte suiker  6,50

bruine suiker  6,50

siroop  6,50

confituur  6,50

ijs  8,50

ijs en chocoladesaus  9,00

van het huis   10,90
 ijs, appel, amandelschilfers 
 en calvados

supplement chocoladesaus  1,00

supplement slagroom  1,00

Milkshakes  €

vanille  7,50

aardbeien (seizoen)  9,00



i followed my 
heart and it led 
me to the bar.



Geniet, maar drink met mate(n) €

amaretto disaronno  6,90

averna  6,30

bacardi - Carta Blanca  6,90

omerta spiced rum (35%) - wilderen 9,80

omerta spiced rum (40%) - wilderen 11,40

baileys  6,90

calvados  6,90

cognac courvoisier v.s.  6,90

cognac courvoisier v.s.o.p.  9,50

cointreau  6,90

gordon’s gin  6,90

grand marnier  6,90

licor 43  6,90

sambuca  6,90

vodka wit - smirnoff  6,90 

whiskey famous grouse  6,90

whiskey glenfiddich  13,50
“solera” single malt 15 years                 

limoncello  6,20

Jenever  €

extra smeets  4,50

citroenjenever  4,50

heidebitt  5,00

vieux système fryns  6,30

vieux système ‘t stookkot  6,30





Aperitieven Evergreens  €
 
aperitief van het huis   12,90
extra smeets, limoen, fever-tree 
elderflower

campari  6,30

campari vers fruitsap  9,60

gancia  5,90

kirr  7,00

martini wit  7,00

passoa  6,00

ricard  7,00

sherry dry  7,00

porto rood  7,00

porto wit  7,00

Alcoholvrije aperitieven  €

crodino  6,50

schweppes virgin mojito  5,30

fryns spice ginger  7,90

Hip & trendy  €

cava  7,00

cava royal  8,50

cava limoncello  9,00

aperol  6,50

aperol witte wijn  8,00

aperol cava  9,00

gordon’s gin & tonic  10,20

3511-gin  13,50
   afgewerkt met rozemarijn en limoen



ONZE 3511-GIN

Het recept voor de 
perfecte Gin & Tonic:

De 3511-gin bevat acht frisse en fruitige 
ingrediënten waaronder jeneverbes, peer, 

koriander, kardemom en citrusschillen. 

1 x groot glas met ijs 

5 cl  3511-gin 

15 cl  Mediterranean Fever-Tree Tonic

1 x schijfje limoen 

1 x takje rozemarijn

Geniet jij van onze Gin & Tonic? Gebruik dan 
zeker onze #3511gin op Facebook en Instagram. 

Of laat het ons weten via onze pagina’s.

      @DeStroobander        @de_stroobander

Enjoy! 



Geniet van een heerlijk aperitief!
Proef onze 3511-Gin.

De 3511-gin bevat acht frisse en fruitige 
ingrediënten waaronder jeneverbes, peer, 

koriander, kardemom en citrusschillen.

Een fles is verkrijgbaar voor €45,00





Huiswijnen  €

wit chardonnay  4,90

rood merlot  4,90

rosé syrah - grenache   4,90

 karaf ¼ liter  8,40

 karaf ½ liter  16,80

 fles  25,00
  
zoete witte wijn moelleux  5,40

 karaf ¼ liter  9,20

 karaf ½ liter  18,40 

 fles  27,50

Heerlijk parelend  €

cava glas   7,00

cava royal glas  8,50

cava fles   38,00

cava aperol  9,00

cava limoncello  9,00

champagne 
montaudon réserve première brut 78,00
steeds vergezeld van enkele aperitiefhapjes



wine is like a hug 
in a glass.



Tongstrelend uit de wereld

WIT  €

Borgo Molino Ciari Pinot Grigio - Italië / Veneto 34,00

Een strogele kleur met een bloemige en aangename geur die doet denken aan wilde bloemen. 
Met zijn harmonieuze smaak is dit een uitstekende begeleider van soep- en visgerechten. 

Gassier Viognier - Rhône / Frankrijk  37,00

Fraaie, volle, droge witte wijn met geurig rijp fruit (zoals perzik) en florale nuances in het aroma. 
Heerlijk zacht en fris van smaak, met een verfijnde aromatische afdronk.

Cantele Teressa Manaro - Italië / Puglia - Chardonnay 44,00

8 maanden houtlagering. Prachtige Chardonnay met een intense goudgele kleur. Kruidige 
aroma’s, afgewisseld met bloemige en fruitige vlierbessen, witte perzik, amandelen en hazelnoten. 
Zijdezacht in de mond, honingtoetsen, kruiden en specerijen van het hout. Lange afdronk. Een 
gastronomische wijn die goed gecombineerd gaat met kreeft, zeevruchten, gevogelte, zachte 
kazen...  





Tongstrelend uit de wereld

ROOD   €

El aromo Carmenere - Chili / Do Moule Valley 100% carmenere  36,00

Deze ‘Private Reserve’ Carmenere is een intense en krachtige rode wijn met veel zoet 
donkerrood fruit. Kruidig, lichtjes gerijpt en zelfs wat toetsen van chocolade. 

Famiglia Olivini il Guardino - Italië / Lombardia  43,00

Sangiovese/Barbera/Marzemino/Groppelo

Manuele pluk van de druiven. Zeer levendige paarse kleur, bijna violet. Een intense fruitige neus 
met vooral rood fruit, waaronder wilde bessen. Een goede fluwelen en harmonieuze textuur en 
structuur in de mond. De wijn begeleidt voorgerechten met een saus op basis van vlees, rood 
vlees, charcuterie en harde kazen. Kan ook bij puur gegrilde vleesgerechten. 

Matsu El Recio - Spanje / Toro - Tempranillo  52,00

Rijping van 14 maanden in Franse eiken vaten. Deze wijn met zeer beperkte oplage wordt volgens 
biodynamische technieken gemaakt met druiven van 70 tot 90 jaar oude wijnstokken. Deze 
wijn is een volle rode wijn met veel finesse en een intense aroma van geroosterde hazelnoten, 
chocolade, nougat, venkel, zwart fruit en vanille. De wijn heeft een volle, zijdezachte smaak met 
minerale tonen en een aangename lange afdronk. Combineer met stoofgerechten, lamsvlees, 
wintergroenten of gegrild vlees.

Vraag achter de suggestiewijnen. 





Amuses een waar genot met een goed glas €

verse soep * 6,50

croque uit het vuistje * 5,00

calamares 11,00

bitterballen 8 stuks 5,90

assortiment warme borrelhapjes 17,50

onze bekende spareribs als hapje * 18,50

portie kaas * 8,50

lookbroodjes van het huis 6 stuks 11,40

nacho’s Stroobander (pulled pork, cheddar, guacamole, hot salsa, ...) 17,50

 zonder pulled pork 13,00

*ook verkrijgbaar als de keuken dicht is.



I love sleep 
because it’s like 
a time machine 
to breakfast. 



ONTBIJTFORMULE voor het ZONDAGONTBIJT 

Op zondag, vanaf 9.30u ‘s morgens, kan u bij ons aan tafel schuiven voor 
een heerlijk ontbijt. Dit kan enkel na telefonische reservatie op 011/26 21 36.
Ten laatste vrijdag voor 17u reserveren.

Ons ontbijt houdt in:

   •  3 soorten pistolets

   •  1 chocoladekoek

   •  1 croissant

   •  spek en eieren à volonté

   •  yoghurt

   •  salami, hesp, kaas, préparé, confituur, nutella en siroop.

   •  warme drank naar keuze (koffie of thee) en één fruitsap.

Kostprijs: €22,00





Bericht aan onze klanten: 

Met onze uitgebreide kaart proberen wij te voldoen aan ieders verwachtingen. Het blijft 
hierbij ook onze betrachting om alle klanten zo vlot mogelijk te bedienen. 
Mogen wij u daarom ook vragen om uw keuze een beetje op mekaar af te stemmen wanneer 
u iets talrijker bent? Alvast bedankt voor het begrip, het Stroobander Team. 

Voorgerechten/starters €

verse soep 6,50

kaaskroketjes 14,70

garnaalkroketjes 17,90

duo van kaas- en garnaalkroket 17,50

carpaccio van “Belgisch witblauw” met truffelmayonaise 13,50

Onze scampi, steeds 6 stuks €

in een zalig lookroomsausje 17,20

om duimen en vingers af te likken 17,20

op z’n duivels 17,20

met een currysausje 17,20

steeds vergezeld van brood



Kleine keuken/lunchgerechten €

croque monsieur 12,50

croque madame 15,00

croque hawaï  15,00

croque bolognaise 17,50

croque videe  17,50

kaaskroketjes 14,70

garnaalkroketjes 17,90

duo van kaas- en garnaalkroket 17,50

meergranen broodje met gerookte zalm en kruidenkaas 15,70

Italiaanse bol met pulled pork, salade, appel, augurk, kappertjes en ajuin 15,50

hoevebrood met carpaccio, truffelcrème, rucola, pijnboompitten, ... 15,60

steeds vergezeld van een frisse salade



Knapperige salades €

salade met kruidige kippenreepjes en verse ananas 18,80

salade van het huis scampi, gerookte zalm, spekjes en appel 23,90
  
salade met 6 scampi en vers fruit 21,30

Griekse salade calamares, fetakaas, olijven en yoghurtdressing 22,90

salade geitenkaas met Limburgse stroop op hoevebrood 18,80

salade geitenkaas met Limburgse stroop op hoevebrood en spek 20,30

salade met spek, verfijnde kaaskroketjes en appel 21,20 

steeds vergezeld van brood





Verse pasta’s €

spaghetti bolognaise klein 13,00

spaghetti bolognaise groot 15,50

spaghetti zeevruchten 24,50
scampi, rivierkreeftenvlees, zeevruchten, look, olijfolie en kruidenboter

vegetarische pasta met gewokte groentjes 18,00

tagliatelle van het huis 23,00
spek, parmaham, scampi, champignons

tagliatelle met 4-kazensaus, spekjes en krokante kip 19,80

tagliatelle met 4-kazensaus en champignons 18,00

spaghetti vongole  27,90

steeds vergezeld van brood



in the end we only 
regret the ribs 
we didn’t eat.



Van bij boer Charel €

steak +/- 280g. 28,50
gegrilde kippenbrochette +/- 300g. 22,50
vidée gemaakt gelijk het hoort klein 16,00
vidée gemaakt gelijk het hoort groot 18,50
souvlaki +/- 300g. met Griekse salade 24,50
carpaccio 24,00
Thaise curry met kip en scampi 26,90 

Onze bekende spareribs - à volonté  
 pittig gekruid 29,50
 zoete marinade 29,50
 gemengd 29,50

huisbereide sauzen
 boter van het huis 3,00
 peperroom 2,50
 champignonroom 2,50
 bier béarnaise vers geklopt  3,50
 gebakken champignons 3,50
 zoete sparerib marinade 3,00
 stroganoff van de chef 3,50

bij deze gerechten mag u steeds een vergezelgerecht naar keuze bestellen





Uit de zee €

in de pan gebakken zonnevisfilet 24,70
met een frisse salade van tomaatjes

heerlijk gebakken zalmfilet 29,50
perfect in harmonie met het witte wijnsausje waarmee het geserveerd wordt

Onze scampi steeds 10 stuks €
 
in een zalig lookroomsausje 27,90

om duimen en vingers af te likken  27,90

op z’n duivels 27,90

met een currysausje 27,90

bij deze gerechten mag u steeds een vergezelgerecht naar keuze bestellen.
vraag ook naar onze suggestievis.



Fijn voor de lijn  €

gegrilde kippenbrochette 22,50

zonnevisfilet met een frisse salade van tomaatjes 24,70

salade met gebakken kippenreepjes en verse ananas 18,80

salade met 6 scampi en vers fruit 21,30

Vegetarisch €

salade geitenkaas met limburgse stroop op hoevebrood 18,80

kaaskroketjes 14,70

tagliatelle 4-kazensaus en champignons 18,00

Thaise curry met groentjes en kokosroom 18,50



Voor onze kleine klantjes €

spaghetti 10,50

curryworst met frietjes 10,50

bitterballen met frietjes 10,50

fishsticks met frietjes 12,50

vidée met frietjes 12,90

zoete spareribs met frietjes 21,00

gekruide spareribs met frietjes 21,00

gemengde spareribs met frietjes 21,00

Vergezelgerechten €

frieten  3,00
kroketten  3,00
aardappel in de schil met kruidenboter 3,00
puree  3,00
pasta  3,00
extra rauwkost 4,00



Om wat goed 
begonnen is, ook 

goed af te sluiten.  



Nagerechten €

huisgemaakte chocomousse 9,00 
 
verwenkoffie 11,90
een kannetje met 2 koffies vergezeld van heerlijke zoetigheden

kinderijsje 6,00

coupe vanille 8,00

dame blanche 9,00

coupe brésilienne 9,00

coupe advocaat 9,50

coupe vers fruit 9,50

coupe aardbeien seizoen 9,50

assortiment van het huis 10,50

zalig stukje chocoladetaart met vanille-ijs 9,00

supplement chocoladesaus 1,00

supplement slagroom 1,00

supplement advocaat 2,50

al de ijsjes zijn in het klein verkrijgbaar tegen een vermindering van 1,00 euro.



Scan hier voor 
allergeneninformatie



ontworpen door:

www.publilemon.be
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