GASTRONOMISCHE KWALITEIT
De benedenverdieping bestaat uit
een bistro met dining rooms waar de
jarenlange gastronomische kwaliteiten
van de eigenaars om de hoek komt kijken.
U kunt hier heel aangenaam de lunch
gebruiken en in de avond wordt u verrast
met heerlijke, creatieve gerechten.
De Secretaris weet wat genieten inhoudt
en heeft een sfeervolle en bijzondere
wijnbar laten maken waar u ontspannen
kunt genieten van de mooie wereldwijnen.

The bistro dining rooms are located on the
ground floor, and it is here that our wellestablished gastronomic qualities shine.
Enjoy a very pleasant lunch, or allow us to
delight you in the evening with delicious,
creative dishes.
Relax in our cosy wine bar, where you can
savour a collection of beautifull wines from
all over the world.

COMFORTABEL GENIETEN
Wij bieden u een comfortabel
3-sterrenhotel, gevestigd in een prachtig,
historisch herenhuis. Zowat alles dat
achter de voorgevel zat is eruit gehaald en
hiervoor in de plaats is er een bijzonder
hotel gekomen met volledige hotelservice.
Er zijn tien ruime kamers waarvan 1
familiekamer voor vier personen. In
de morgen kunt u hier genieten van
een rijkelijk en gezond ontbijt waar de
geurende koffie en thee u een mooie start
geven van de dag.
Het is een gastvrij en zeer aangenaam
hotel dat voor iedereen toegankelijk is.
De wijnbar, bistro en terras zijn een extra
dimensie tijdens uw verblijf.

We look forward to welcoming you to
The Secretary, a lovely hotel housed in
a beautiful historic mansion. While the
façade has been restored and retained,
the interior had been fully renovated
and refurbished to create a special hotel
with full service. We have ten spacious
rooms, including two family rooms that
accommodate four persons. Enjoy a rich
and healthy breakfast in the morning, with
fragrant coffee and tea to start your day
off right. The Secretary is a welcoming
and well-appointed hotel that is readily
accessible. Our gourmet bistro, wine bar
and terrace will add an extra dimension to
your stay.

Welkom in de Secretaris!
Dit prachtig gerenoveerd historisch
herenhuis waar toenmalig gemeentesecretaris Berben woonde, dateert uit het
einde van de 19e eeuw, en werd omgevormd tot een luxueus hotel met alle
mogelijke voorzieningen.
To Bistro or not to Bistro?
Mensen die al bij ons aan tafel gingen
kunnen dit ongetwijfeld beamen, De
Secretaris is méér dan een bistro...
We verwennen onze klanten graag met
kwalitatieve, dagverse gerechten die niet
alleen je smaakpapillen, maar ook het
oog strelen.
Om elke klant, zowel op culinair vlak
als op het vlak van service topkwaliteit
te garanderen beperken we het aantal
plaatsen per service tot 50 personen, we
vragen u dan ook graag om steeds even
te reserveren.
U kan bij ons terecht voor een lunch of
een diner en u zal aangenaam verrast
worden door onze heerlijke en creatieve
gerechten. Ons personeel zal u graag te
woord staan voor al uw vragen.
Bij ons is het heerlijk ontspannen op het
fijne terras vooraan of aan de achterzijde.
Zo maakten we van De Secretaris een
absoluut te ontdekken nieuw adres waar
‘genieten’ steeds in het middelpunt staat.

Welcome in ‘The Secretary’.
This magnificently renovated historical
mansion dates back from the end of the
19th century, when municipal secretary
Berben and his family where the first to
make it their home.
Nowadays it was transformated into a
luxurious hotel.
To Bistro or not to bistro?
People that visited our bistro will surely
confirm; The Secretary is so much more
than just another bistro.
We love to pamper our clients with daily
fresh quality dishes that will not only
titillate your taste buds, but also be a feast
to your eyes.
To guarantee each and every client a culinary and serving high we limit the number of couverts to 50 per service, therefore
we kindly bid you to make reservations.
We are open for lunch as well as dinner,
providing you with delightful and creative
dishes and menus, please do not hesitate
to address our staff with any question that
may arise about a dish or menu.
Located on the main street ‘Dorpsstraat’
you can also relax on our front terrace or
doze away on our back patio. We give it
our all to provide our visitors with an
experience that focusses on enjoying.

ONTBIJT
Elke dag kunt u
tussen 9.00 uur en
11.00 uur genieten
van een overheerlijk
en uitgebreid luxe
ontbijtbuffet met
sinaasappelsap, koffie,
thee, chocolademelk met
croissants, koffiekoeken,
assortiment van
broodjes, diverse
soorten beleg en
charcuterie, spek en
eieren, enz.
Prijs p.p.
€ 15.00
Prijs per kind tot 10 jaar € 10,00
Gelieve minstens 1 dag op
voorhand te reserveren.

LUNCHKAART

DRANK

Tot 16.30 uur

Salades

Kroketten
Kaaskroket 1 stuk			
Kaaskroketten 2 stuks 			
Garnaalkroket 1 stuk 		
Garnaalkroketten 2 stuks		
Duo kaas garnaal 			

€ 7.00
€ 12.00
€ 9.00
€ 16.00
€ 14.00

Salade gerookte zalm 			
Salade serrano 			

€ 11.00
€ 13.00
€ 13.00
€ 13.00
€ 13.00
€ 13.00

Cognac

€ 20.00
€ 12.00

Chivas Regal 12j.			
€ 8.50
Johnnie Walker black			
€ 8.50
Jameson				
€ 6.50
Glenfiddich 12j.			
€ 9.00
Glenfiddich 18j.			
€ 12.50
Jack Daniel’s				
€ 7.50
Dalwhinnie				
€ 8.50
Oban					€ 12.50

Otard					€ 6.50
Remy Martin				
€ 9.50
Martell vs				
€ 8.50
Hennessy				€ 10.00

Eristoff Vodka				
Eristoff Red				
Belvedere				

€ 5.00
€ 5.00
€ 9.50

€ 18.00

Soepen
Dagsoep 				
Rijkgevulde tomatensoep 		
Rijkgevulde kippensoep 		

Whiskey

Vodka

Carpaccio
Carpaccio classico groot
met extra salade 			

€ 20.00
€ 19.00

Pasta’s
Pasta kerrie scampi			
Penne arrabiata 			

Broodjes
Croque dubbel 			
Croque madam 			
Croque champignon 			
Broodje gerookte zalm kerrie 		
Broodje serrano truffel 		
Bruschetta 3 soorten			

Alcoholische dranken

€ 4.50
€ 5.50
€ 6.50

LUNCH MENU
VOORGERECHT
HOOFDGERECHT
KOFFIE
€ 29.00

Mocktails
Mojito 				
Aperol Spritz				
Mocktail “De Secretaris”		
Citrus mocktail 			
Vrucht mocktail 			

€
€
€
€
€

5.50
5.50
5.00
5.00
5.00

Rum
Bacardi Superior			
Havana Reserva			

€ 6.50
€ 7.00

Digestief
Armagnac Cles des Duc		
Grappa Julia				
Calvados Pere Magliore		
Disaronno Amaretto 			
Baileys 				
Cointreau 				
Licor 43 				
Grand Marnier			
Sambuca Molinari			
Limoncello				

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.50
6.50
6.50
6.00
6.00
6.50
5.00
8.50
6.00
6.00

DRANK
Frisdranken

KLEINE KAART
Salades

Cola					€ 2.50
Cola-light				€ 2.50
Cola Zero				€ 2.50
Fanta					€ 2.50
Sprite					€ 2.50
Gini					€ 2.50
Tonic Nordic mist			
€ 2.60
Agrum Nordic mist			
€ 2.70
Ice-tea Lipton				€ 2.60
Redbull				€ 3.50
Spa rein				€ 2.50
Spa bruis				€ 2.50
Cécémel				€ 2.50

Tönissteiner citroen			
€ 2.70
Tönissteiner orange			
€ 2.70
Tönissteiner vruchtenkorf		
€ 2.70
Tönissteiner naranja			
€ 2.70
Looza pompelmoes			
€ 2.60
Looza tomatenstap			
€ 2.60
Looza appelsiensap			
€ 2.60
Spa 0.5 l. 				
€ 4.80
Spa bruis 0.5 l.				
€ 4.80
Spa 1 l.					€ 8.50
Spa bruis 1 l.				
€ 8.50
San Pellegrino 0.5 l.			
€ 5.50
San Pellegrino 1 l.			
€ 9.50

Bieren

Warme dranken

Cristal vat				€ 2.70
Cristal 0.5 l.				
€ 5.20
Grimbergen blond vat			
€ 3.80
Grimbergen donker vat		
€ 3.80
Karmeliet tripel			
€ 4.20
Duvel					€ 4.20
Ter Dolen blond			
€ 3.80
Ter Dolen donker			
€ 3.80
Ter Dolen kriek			
€ 3.90
Liefmans on the Rocks		
€ 3.90
La Chouffe				€ 4.20
Hoegaarden				€ 2.50
Hoegaarden rosé			
€ 2.50
Wilderen tripel Kanunnik		
€ 3.80
Wilderen Goud			
€ 3.50

Espresso koffie				€ 2.50
Espresso deca				€ 2.50
Espresso mokka			
€ 2.50
Cappuccino				€ 2.70
Lait Russe (koffie verkeerd)		
€ 2.70
Warme choco				€ 2.70
Irish coffee				€ 7.30
Italian coffee				€ 7.30
French coffee				€ 7.30
Baileys coffee				€ 7.30
Coffee advocaat			
€ 7.30
Verwenkoffie (mini dessert)		
€ 7.50
Thee naar keuze			
€ 2.70
Verse muntthee			
€ 3.00
Verwen thee (mini dessert)		
€ 7.80

Salade scampi 				
Salade geitenkaas 			

€ 20.00
€ 20.00

Pasta’s
Tagliatelli scampi tomaat
Tagliatelli gebakken zalm kreeftensaus
Spaghetti pesto groentjes Limousinsteak
uit eigen weide 			

€ 20.00
€ 23.00
€ 21.00

Risotto
Risotto kerrie scampi			

€ 20.00

Vegetarisch
Gekarameliseerde peer met geitenkaas
Groentenparade 			
Pasta pesto rucola
		

€ 12.50
€ 15.00
€ 12.00

MENU 1

APERITIEF
Aperitief/likeur

VOORGERECHT
Erwtensoep mint crême fraiche scampi’s

TUSSENGERECHT 1
Op vel gebakken vis Franse dressing salade tomatenespuma

TUSSENGERECHT 2
Buikspek pikkelsstructuren

HOOFDGERECHT
Parelhoen seizoensgroentjes
of
Vis van de dag seizoensgroentjes

DESSERT
Verrassing of kaasplankje (supplement € 5.00)

Aperitief De Secretaris
Cava				
Champagne 			
Martini bianco | rosato | rosso
Aperol Spritz | cava
Ricard
Campari
Wijn wit | rood 			
Fles cava				
Fles wijn wit | rood
Fles champagne

Porto
€ 7.50
€ 6.50
€ 12.00
€ 5.00
€ 7.50
€ 5.00
€ 5.00
€ 4.90
€ 30.00
€ 23.40
€ 55.00

Cocktails

Gin Tonic

De Secretaris’ zomercocktail		
€ 7.00
Limoncello, elderflower tonic, citroen, komkommer

Spring Gin ladies edition			

Mojito					€ 8.00
Rum, munt, limoen, suiker, Sprite
Moscow Mule				
Vodka, limoen, suiker, ginger ale

€ 8.50

Alabama Slammer			
€ 10.50
Amaretto, southern comfort, gin, sinaasappel
Cuba Libre				
Rum, limoen, cola

3 GANGEN € 39.00

Met aangepaste wijnen + € 18.00

4 GANGEN € 45.00

Met aangepaste wijnen + € 24.00

5 GANGEN € 53.00

Met aangepaste wijnen + € 30.00

VERRASSINGSMENU

5 GANGEN € 75.00
Inclusief aangepaste wijnen

Caves Santa Marta wit | rood tawny 		
Quinta Da Romaneira tawny			
Quinta Do Vallado 10 years old tawny

€ 8.00

Long Island Iced Tea			
€ 11.00
Gin, rum, tequila, triple sec, vodka, citroen, cola

€ 6.00
€ 9.00
€ 12.00

€ 14.50

Hendrick’s Gin				€ 12.50
Bombay Sapphire				

€ 8.50

Uppercut					€ 12.50
Spring Gin
Bosland Gin

			

€ 11.50
€ 9.50

Alle gins worden geserveerd met bijpassende tonic
en garneringen.

MENU 2

KLASSIEKERS
Vlees
Parelhoen 		
		
Filet pure 				
Entrecôte rund			
Videe					

VOORGERECHT
€ 28.50
€ 31.00
€ 30.00
€ 16.50

Witloofsalade appel grijze garnalen

TUSSENGERECHT 1
Op vel gebakken vis Franse dressing salade tomatenespuma

Vis
Zalm seizoensgroenten 		
Zeetong seizoensgroenten 		
Vis v/d dag seizoensgroenten 		

TUSSENGERECHT 2
€ 25.00
€ 34.00
€ 26.50

Frieten, kroketten of puree
€ 2.90
Peperroomsaus, champignonsaus, bearnaisesaus,
vissaus of gebakken champignons
€ 2.90

Surf & Turf Brasvarken gerookte langoustine artisjok

HOOFDGERECHT
Entrecôte rund seizoensgroentjes
of
Vis van de dag seizoensgroentjes

DESSERT
Verrassing of kaasplankje (supplement € 5.00)

DESSERTEN
Chocomousse				
Dame blanche				
Fantasie van de chef			
Kaasplankje				
Sabayon				

€ 10.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 12.00
€ 9.00

3 GANGEN € 45.00

Met aangepaste wijnen + € 18.00

4 GANGEN € 52.00

Met aangepaste wijnen + € 24.00

5 GANGEN €59.00

Met aangepaste wijnen + € 30.00

VERRASSINGSMENU
5 GANGEN € 75.00

Inclusief aangepaste wijnen

VOORGERECHTEN

SPECIALITEITEN

Koude voorgerechten

Specialiteiten

Carpaccio truffel 		 					€ 15.00
Erwtensoep mint crême fraiche scampi’s				
€ 15.00
Witloofsalade appel grijze garnalen					
€ 19.00
Bruschetta 3 soorten 							€ 13.00

Bizon stoofsel uit eigen weide 						
€ 17.00
Limousinsteak uit eigen weide						€ 21.00
Côte a l’os limousin uit eigen weide (voor 2 personen)			
€ 69.00
Surf & turf Limousin rund reuze gamba 					
€ 39.00
Reuze gamba look 								€ 39.00		

Soepen
Dagsoep 								€ 4.50
Rijkgevulde tomatensoep 						
€ 5.50

Warme voorgerechten
Op vel gebakken vis Franse dressing salade tomatenespuma		
€ 16.00
Buikspek pikkelsstructuren 						€ 15.00
Surf & Turf Brasvarken gerookte langoustine artisjok		
€ 19.00

Mosselen
Natuur								
Witte wijn							
Provençaal							
Look room							
Tomaat basilicum						
Tomaat pikant							

€ 25.50
€ 26,50
€ 26.50
€ 26.50
€ 26.50
€ 26.50

Friet, kroketten of puree							
€ 2.90
Peperroomsaus, champignonsaus, bearnaisesaus, vissaus of
gebakken champignons							€ 2.90

