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+ honing € 0,60

DRANKKAART

TIP: Koffie/ thee met appeltaart € 4,80
+ Slagroom € 0,60

koffie?
Koffie    € 2,80
Mok koffie   € 5,00
Espresso   € 2,60
Dubbele espresso  € 4,20
Cappuccino   € 3,00
Flat white   € 3,80
Koffie verkeerd   € 3,40
Latte macchiato  € 3,40
Monin siroop diverse smaken     + € 0,80
Sojamelk in plaats van melk     + € 0,80
Havermelk in plaats van melk     + € 0,80

thee!
Thee diverse smaken   € 2,80
Verse muntthee   € 3,50
Verse gemberthee   € 3,50 
Munt/gemberthee   € 3,90

warme chocomel
Warme chocomel  € 3,20
+ slagroom   € 0,60
+ scheut rum   € 2,50

speciale koffie
Tilburgse koffie (Schrobbelèr) € 6,50
Irish koffie (Jameson)  € 6,50
Ketelhuis koffie (Baileys) € 6,50
Franse koffie (Grand Marnier) € 6,50
Italiaanse koffie (Amaretto) € 6,50
Spaanse koffie   € 6,50
(keuze uit: Tia Maria of Licor 43)

chai
Chai latte          € 4,10
Dirty chai latte          € 4,60
Chai tea          € 4,10

Neem een kijkje in onzegebaksvitrine



ketelhuis ranja
Beker              € 1,00
Liter              € 4,50

sap en zuivel
Appelsap     € 3,00
Tomatensap     € 3,00
Verse jus normaal    € 4,50
Verse jus groot      € 5,50

Fristi      € 3,20
Chocomel     € 3,20
Beker melk     € 2,50

fris
Coca Cola normaal      € 4,10
regular/zero

Coca Cola klein     € 3,00
regular/zero/cherry zero

Fanta      € 3,00
Sprite      € 3,00
Finley Bitter Lemon    € 3,00
Fanta Cassis     € 3,00
Finley Tonic     € 3,00
Rivella Light     € 3,00
Finley Ginger Ale    € 3,00
Chaudfontaine rood/blauw   € 3,00
Chaudfontaine rood/blauw 1L   € 9,90
Ginger beer     € 3,80

fuze tea
Fuze Tea Sparkling Lemon   € 3,00
Fuze Tea Green Tea    € 3,00
Fuze Tea Mango Chamomile   € 3,00
Fuze Tea Peach Hibiscus   € 3,00
Fuze Tea Green Tea no sugar   € 3,00

wijnen per glas
Wit Chardonnay Croix d'or   € 4,20
Wit Sauvignon Blanc Croix d'or   € 4,20

Rood Cabernet Villa Don Carlos   € 4,20

Rosé MonteClain    € 4,20

Zoet Liebfraumlich    € 4,20

Bijzondere wijnen
Wit: Rueda Marques de Riscal Verdejo
Glas: € 5,20 - Fles € 31,00

Rood: Rioja Crianza Torres Ibericos
Glas: € 5,20 - Fles: € 31,00



bier 0,0%
Hoegaarden Radler 0.0%   € 3,70
Hertog Jan 0.0%     € 3,50
Leffe Blond 0.0%    € 4,90
Liefmans 0.0%       € 4,90
 

borrel    € 4,70

Bacardi Blanca, Jameson, Licor 43,
Amaretto, Bombay Gin, Grand Marnier,
Tia Maria, Schrobbelèr, Jonge Jenever, 
Baileys 

mocktail
Mojito 0.0%     € 6,50

cocktail
Pornstar Martini    € 9,50
Mojito      € 9,50
Cosmopolitan       € 9,50

bieren van de tap
Hertog Jan klein    
Hertog Jan groot   

Hertog Jan Weizener klein   
Hertog Jan Weizener groot  

Hoegaarden Wit klein           
Hoegaarden Wit groot    

Leffe Blond klein    
Leffe Blond groot  

Tripel Karmeliet             

bieren van de fles
Hoegaarden Radler    € 3,80
Liefmans     € 4,90
Corona      € 5,50
Duvel      € 6,20
IJwit      € 6,20
IJ IPA      € 6,20
La Trappe Blond    € 5,10
La Trappe Wit     € 4,90
La Trappe Dubbel    € 5,40
La Trappe Tripel     € 5,60
La Trappe Isid'or    € 5,60
La Trappe Quadrupel    € 5,80

Vraag naar ons seizoensbier!

€ 3,30
€ 6,20

€ 4,90
€ 7,50

€ 4,50
€ 7,00

€ 4,90
€ 6,10

€ 5,10



lunch wordt geserveerd 
tot 17.00
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kleine TREK

+ Extra spiegelei  € 0,80
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Worstenbrood

Boeren worstenbrood
met spek

Tomatensoep

Wisselende dagsoep

80 4

 7,00

lunch gerechten
Geserveerd met friet en rauwkost

Hamburger            
Malse rundvlees burger met bacon, 
tomaat, sla, augurk, uiencompote 
en Ketelhuis saus op een getoaste 
brioche broodje

Kipsaté           
Saté van kippendijen met satésaus, 
atjar, kroepoek en krokante uitjes

Fish and Chips           
Krokant gebakken lekkerbek met 
remouladesaus

kroketten

Twee garnalen kroketten met kruidenmayonaise

Twee rundvlees kroketten met mosterd of mayonaise

Twee groente kroketten met mosterd of mayonaise

Twee Rendang kroketten met chili-mayonaise

clubs 
'het ketelhuis'

Keuze uit wit brood, bruin brood of friet  (+    1,30) 

Club classic, met gegrilde kip, 
kaas, bacon, ei, sla en rauwkost

Club salmone, gerookte zalm, 
tonijnsalade, zoet-zure rode uien, 
kruidenmayonaise, sla en rauwkost

Club roombrie, truffelmayonaise, 
paddenstoelen, pecannoten, rucola 
en gemarineerde tomaatjes

Geserveerd met chips
Keuze uit wit brood, bruin brood of friet (+    1,30)
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tosti's

Tosti ham en kaas

Tosti ham of kaas

Tosti 'het Ketelhuis'
Met gekruid gehakt, kaas, 
spekjes en tomaat
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Doe mij maar
      ‘n uitsmijter met..
+ Ham (€ (€

+ Kaas (€      

Boerenomelet € ,90 
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BROODJES

€ 50

 

Trio van vis salade            
Frisse gemengde salade met 
gerookte zalm, gerookte makreel, 
tonijnsalade, tomaatjes, 
komkommer, rode ui, kappertjes 
en Ketelhuis dressing

Teriyaki salade           
Gebakken ossenhaas puntjes met 
paddenstoelen, zoetzure rode ui, 
avocado, radijs, krokante uitjes en 
Japanse sesamdressing

Krokante kip salade           
Frisse salade met tomaatjes, rode ui, 
komkommer, gekookt eitje, bacon, 
Parmezaan en caesar dressing
TIP: Ook te bestellen met 
vegetarische kip

Carpaccio Salade           
Frisse gemengde salade met 
carpaccio, spekjes, mix van pitten, 
tomaat, komkommer, 
truffeldressing en Parmezaan

50€ 16,

50€ 16,
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1,50) + Spek 1,50)

1,50)

Met gebakken champignons, 
ui en kaas

Keuze uit wit- of bruin oerbrood

Carpaccio
Met truffeldressing, spekjes, 
mix van pitten, rucola en Parmezaan

Tonijnsalade
Met rode ui, kappertjes, komkommer 
en sla

Eiersalade
Met bieslook, tomaatjes, komkommer
en sla

Hummus
Met gemarineerde groenten, avocado, 
krokante uitjes en sesam dressing

Kruidenkaas
Met achterham, komkommer en bieslook

Rendang
Zacht gegaard Indisch gekruid rundvlees,
gebakken uitjes en atjar

'Het Ketelhuis 13-uurtje'
Keuze uit: melk of verse jus d'orange,
wit- of bruin brood met kroket naar keuze
(rundvlees, garnalen, groente of rendang),
zacht broodje (bun) met ei- of 
tonijnsalade, tomatensoep en een 
uitsmijter met ham & kaas
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+ Quinoa salade met kikkererwten    € 2,50



pancakes
American pancakes            € 9,90
Vier pancakes met mascarpone, 
roodfruit, amandel en dadelstroop

Japanse pannenkoek             € 11,50
Gevulde pannenkoek met
gerookte spek, witte kool, gember 
met oosterse BBQ-saus en 
tonijnflakes

hapjes voor bij de borrel
Bitterballen        € 7,50
8 stuks
Vegan Bitterballen Kas & Cas      € 7,50
8 stuks
Vietnamese groente loempia's      € 6,50
4 stuks met hete saus
Frikandellen        € 5,50
8 stuks met speciale saus
Krokante kip bites       € 6,50
8 stuks met BBQ saus
Nacho cheese bites       € 5,50
8 stuks met chili dip
Gemengde snacks       € 9,50
12 stuks
Loaded fries        € 4,50

nacho uit de oven
Guacamole, zure room,            € 9,50
kaas en salsa

of

Rendang, zure room, kaas,     € 11,50
uitjes en atjar

Zoete aardappel, Parmezaan 
en truffelmayonaise



hoofdgerechten

Mini kipburger             € 8,50
Kleine bun met krokante kip burger,
ketchup, salade en friet

Fish and Chips             € 8,50
Kibbeling met remouladesaus,
salade en friet

Snack spies           € 8,50
Bitterbal/frikandel/krokante kip, 
appelmoes, salade en friet

Monster Pannenkoek             € 7,50
(tot 4 jaar)

Kinderpannenkoek met groene suiker,
ijsje en een verrassing

kids menu

voorgerechten

Mini carpaccio             € 5,50
Spekjes, mix van pitten,
truffeldressing en Parmezaan

Tomatensoep                      € 3,50

FabRieks pannenkoek        € 9,50
Kinderpannenkoek om zelf te 
versieren, ijsje en een verrassing

Kinderpannenkoek naturel  € 6,50 
+ Banaan    € 0,60 
+ Appel        € 0,60 
+ Rozijnen  € 0,60



dinerkaart Vanaf 17:00

voorgerechten
Breekbrood met 3 smeersels   € 7,90 

Tomatensoep                                € 5,50 

Carpaccio               € 11,50 
Spekjes, mix van pitten, 
rucola, truffeldressing en 
Parmezaan

Tonijn tataki                         € 11,50
Geschroeide tonijn met Japanse 
zeewier salade, zoetzure ui, soja 
dressing en wasabi mayonaise

Pan con tomate              € 7,50
Getoaste brioche brood met fijn 
gesneden tomaten, aangemaakt 
met basilicum

hoofdgerechten
Hamburger                                 € 15,50 
Malse rundvlees burger met
bacon, tomaat, sla, augurk,
uiencompote en Ketelhuis saus 
op een getoaste brioche broodje 
Geserveerd met friet

Kipsaté              € 17,50
Saté van kippendijen 
met satésaus, krokante uitjes, 
kroepoek en atjar
Geserveerd met friet 

Gele curry madras           € 15,90 
Curry met zoete aardappel, 
boontjes, gebakken pandan rijst en 
krokante uitjes

Spareribs                                   € 22,50 
Botermalse ribbetjes gelakt met 
pittige- of zoete lak 
Geserveerd met koolsalade en friet

Pasta Ketelhuis                    € 15,90 
Tagliatelle nero met gamba's, 
knoflook, ui, champignons, rucola 
en Parmezaan

La Trappe stoofpotje             € 17,90 
Runderstoof bereid met 
La Trappe Quadrupel
Geserveerd met friet  

Robuuste gemengde salade  € 4,50

Bakje friet met mayonaise  € 4,50

Bakje zoete aardappelfriet  
met truffelmayonaise en
Parmezaan  

of

extra bij te bestellen

of
€ 4,50



Naturel                 € 8,50 

Doe mij maar een pannenkoek met:
+ Kaneelsuiker             
+ Spek              
+ Ham               
+ Kaas              
+ Appel         
+ Banaan              
+ Nutella        
+ Rozijnen          
+ Ui              
+ Champignons             
               
Boerenpannenkoek               € 15,90 
Ham, kaas, spek, 
champignons en ui

Indische pannenkoek                € 17,90
Rendang, zacht gegaard gekruid 
rundvlees, krokante ui en atjar 

Saté pannenkoek              € 17,50
Kippendijensaté met satésaus,
krokante uitjes, kroepoek en atjar

Salmone pannenkoek               € 17,90 
Pannenkoek met crème fraîche, 
gerookte zalm, zoetzure rode ui, 
radijs en sesam dressing

Carpaccio pannenkoek             € 17,90
Spekjes, mix van pitten, rucola 
truffeldressing en Parmezaan

Brie pannenkoek               € 15,90
Pecannoten, appelcompote 
en rucola

Schrobbelèr pannenkoek         € 14,90
Rozijnen geweld in Schrobbelèr, 
Schrobbelèr advocaat en slagroom 

La Trappe pannenkoek              € 17,90 
Gegratineerd met trappistenkaas en
La Trappe Quadrupel stoofpot

Allergieën?
Kijk op onze website voor 

de allergenenkaar t!

pannenkoeken

(€ 0,50)
(€ 2,50)
(€ 2,50)
(€ 1,80)
(€ 1,50)
(€ 1,50)
(€ 1,90)
(€ 1,10)
(€ 1,10)
(€ 1,10)



desserts
Trifle roodfruit                € 6,50 
Dessert met laagjes panna cotta, 
lemon curd, roodfruit en crumble

Sorbet                  € 6,50 
Vers fruit met 3 bollen sorbetijs

Dame blanche          € 6,50
Roomijs met chocolade saus en 
slagroom

Kinderijsje         € 4,50
Roomijs met slagroom om zelf te 
versieren

Kaas                € 9,50
3 soorten kaas met vijgenbrood 
en compote





www.hetketelhuistilburg.nl

follow us hallee!


