
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom in Hotel-Resto-Lounge 
 

CARPINUS 
 

gelegen te historische kerkplein van Herent. 
 

Ons keuken is elke dag open vanaf 17:00 tot 22:00. 
 

Gezellige tuin terras achteraan. 
 

Feestzaal en seminarie zaal beschikbaar voor alle soorten feesten en 
seminaries. 

 

 

Graag na reservatie op 016/ 41.41.41 
 

Vind ons op Facebook  
www.facebook.com/hotelcarpinus 

 

 

 

Hotel – Resto – Lounge 
 

Carpinus 
 

Onze-Lieve-Vrouwplein 58-60 
 

3020 Herent 
 

Tel: 016/ 41.41.41 
 

Email: Info@carpinus.eu 
 

Website: www.carpinus.eu 
  

mailto:Info@carpinus.eu
http://www.carpinus.eu/


 

 

 
 
 
 

APERITIEVEN/ APERITIFS  
Cava glas €5.50 

Porto rood/rouge €4.50 

Porto wit/bianco €4.50 

Martini wit/bianco €4.50 

Martini Rosso €4.50 

Kirr €4.50 

Kirr Royal €7.00 

Campari Orange €7.00 

Ricard + kraan water €5.00 

Pisang Orange €7.00 

Baileys €6.00 

Gin tonic €8.50 

Aperol spritz €7.00 

Pineau des charentes €4.50  



 

 

 

 

 FRISDRANKEN/ BOISSONS FRAÎCHES 
 

Coca Cola €2.60 

Cola light €2.60 

Cola zero €2.60 

Fanta €2.60 

Sprite €2.60 

Nestea / Ice tea €2.90 

Schweppes Tonic €2.60 

Schweppes Agrum €2.60 

Sinaasappelsap, jus d'orange €2.60 

Appelsap, jus de pomme €2.60  
 
 

 

 WATER/ EAU 
 

Chaudfontaine bruis 25cl, eau pétillante 25cl €2.50 

Chaudfontaine plat 25cl, eau plate 25cl €2.50 

Chaudfontaine bruis 1L, eau pétillante 1L €7.00 

Chaudfontaine plat 1L, eau plate 1L €7.00 

Chaudfontaine bruis ½L, eau pétillante ½L €4.50         
Chaudfontaine plat ½L, eau plate ½L       €4.50  
 



 

 

 
 

 

BIEREN VAN HET VAT/ BIERES DU BARIL 
 

Stella Artois 25cl €2.50 

Stella Artois 33cl €3.00  
 
 
 
 

 BIEREN/BIERES 

Duvel €3.90 

Leffe Blond 25cl €3.90 

Leffe Bruin 25cl €3.90 

Hoegaarden 25cl €2.50 

Kriek Belle-Vue €2.60 

Chimay-Wit €3.90 

Chimay-Bruin €3.90 

Westmalle Dubbel €3.70 

Westmalle Tripel €3.70 

Karmaliet €3.90 

Orval €4.00    

Asahi Bier (Japanse bier)  €3.90 



 

 

 

 

 

 

 WHISKY 

William Lawsons €7.00 

Chivas Regal €7.50 

J.Walker Black Label €7.00 

Jameson €7.00 

J&B €7.00 

Sake 180ml  €6.50 

  
 
 
 

 

 VODKA 

Absolute €6.50 

Eristoff €6.50 

Eristoff red €6.50 
  
 

  

       RUM/ RHUM 

Bacardi superior €6.50 

Bacardi reserva €6.50 

Hawana club blanko €7.00         



 

 

 
 

DIGESTIEVEN 
 

Calvados                                                                                      €6.50 
 

Baileys                                                                                      €6.00 
 
 

WARME DRANKEN/ BOISSONS CHAUDES 
 

Koffie, cafe €2.50 

Cappuccino €2.80 

Café latte / Macchiato €2.90 

Koffie expresso, cafe expresso €2.80 

Deca Koffie, café déca €2.50 

Decappuccino €2.80 

Ierse Koffie, café rlandais (Jameson) €7.00 

Baileys Koffie, baileys café (Baileys) €7.00 

Darjeeling thee €2.50 

English breakfast thee €2.50 

Earl grey €2.50 

Ginger tea ginger – lemon €2.50 

Kamille thee €2.50 

Rooiboos guarana €2.50 

Munt thee €2.80 

Groene thee €2.80 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

KNABBELS EN TAPAS/GRIGNOTER 
 

Kaas, fromage €4.90 

Portie olijven, portion d'olives €4.90 

Mozerella met zongedroogde tomaten €6.90 

Mozzarella aux tomates séchées  

Carpinus hapje, snack de la maison             €7.50   
(kaasballetjes, bitterballaten, mini-loempia’s, kippenknosten)  
(boules de fromage, boules amères, mini rouleaux de printemps, noeuds de poulet) 
 

 

VOORGERECHT/ APPÉTIT 
 

Loempia veg (6 stuks), rouleau de printemps végétarien €6.50 

Loempia kip (3 stuks), rouleau de printemps poulet €6.90 

Carpaccio €13.90 
(van junior beef met raketsla, parmezaanschilfers en olijfolie)  

(de bœuf junior avec salade de roquette, flocons de parmesan et huile d'olive)  

Gebakken scampi €13.90 
(in tomatensausje met rode curry en een vleugje room, pesto en basilicum)  

(sauce tomate au curry rouge et une touche de crème, pesto et basilic)  

Zeebaars filet €12.90 
(met warme groenten en kroketen) 
 

Mozzarellasla €13.00 
 

Croque monsieur van het huis €7.30 
 

Croque cheval €8.20 



 

 

 
 
Kaasfondue in een krokante jasje       2st: €9.00 – 3st: €11.00 
                                                                                                          

Oostendse kroketjes van noorzeegarnaaltjes  2st: €12.00 – 3st: €14.50 
 

Huwelijk van garnaal kroketjes        €11.50 

Edamame €6.00 

Dimsum (8 stuks) €8.00 

Tempura ebi €9.90 

Momo (8 stuks) €8.00 
 

Supplement Frietjes of Kroketjes        €1.90 

  
 

SOEP/SOUPE 
 

Kip soep, soupe au poulet €6.50 

Mix veg soep, soupe aux légumes €5.00 

Miso soep €6.00 

Mix dimsum soep €7.50 

Gyoza soep €7.50 

 

SALADE 
 
 

Mix veg salade, salade de légumes €8.00 

Salade Niçoise €15.50  
(een torenje van tonijn en ansjovis met princesjes en zuiderse pikanteriën)  
(une tour de thon et d'anchois avec des princesses et des plats épicés du sud) 
 

Kip salade, salad de poulet €15.60 
(met vers fruit, coulis van sinaas dennenpitten,  

amandelschilfers uit de wok en geroosterde nootjes)  

(Supreme de poulet ou fruits, coulis d’oranges, pignons et amandes au wok)  

  



 

 

 

 
 
Carpinus salade, salade maison €15.50 
(zongedroogde tomaten, aubergine, paprika’s  
Ambachtelijk gerookte zalm, ansjovis, groene en zwarte olijven)  
(Tomates séchéés au soleil, aubergines, poivrons, traditionnellement saumon fume 
anchois et olives vertes et noires)  

Zeewier salade 

 
€5.00 

 

Spek salade €13.90 
(gemarineerd salade met gebakken spek, appel en toast krokant) 

(salade marinée avec bacon frit, pomme et pain grillé croustillant) 
 

Scampi salade, salade de langoustines €16.50 
(Gebakken scampi met basamico cream en verse fruit)  
(Langoustines frites à la crème balsamique et fruits frais) 

 

PASTA MET BROOD/PÂTES AU PAIN 
 

Pasta met kip in zachte curry saus €14.90  
 

Lasagne, lassagne €14.00 

Spaghetti bolognese, spaghetti bolognaise €11.90 

Pasta met tomatensaus €12.90 
(sausje van tomaten, op smaak gebracht met  

groene pesto, look, verzacht met parmezaan)  

(sauce tomate, aromatisée au pesto vert, ail, ramollie au parmesan)  

Carpinus wok (specialiteit van het huis) €16.50 
(Noedels met gebakken scampi’s, paprikasliertjes,  

verse olijven, zongedroogde tomaten, geflambeerd met witte wijn en olijfolie)    
(Nouilles aux langoustines frites, cordes de paprika, olives fraîches, 

tomates séchées, flambées au vin blanc et à l'huile d'olive) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

INDISCH CURRY/ CURRY INDIEN 
 

Veg curry, curry végétarien €14.00 

Kip curry €15.90 

Scampi curry €18.50 

Lam curry, curry d'agneau €18.50 

Lam sizzler (gril) €21.50 

Kip sizzler (gril) €16.00 

Scampi sizzler (gril) €19.00 
 

Indisch curry’s zijn gemaakt van tomatensaus met room, gemarineerd met indische kruiden. Indische 

gerechten worden geserveerd met RIJST. Sizzler wordt geserveerd met een portie groenten als bij 

gerecht. 
 
Les currys indiens sont fabriqués à partir de sauce tomate à la crème, marinés avec des 

épices indiennes. Les plats indiens sont servis avec RICE. Le sizzler est servi avec une portion 

de légumes comme plat d'accompagnement. 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
THAI CURRY 

Veg curry €13.50 

Kip curry €14.50 

Rund curry €15.50 

Scampi curry €16.50  
 

Thaise curry’s zijn gemaakt van kokosmelk, gemarineerd met thaise kruiden. Thaise gerechten 

worden geserveerd met gestoomd RIJST.  

Les currys thaïlandais sont fabriqués à partir de lait de coco, mariné avec des herbes thaïlandaises. 

Des plats thaïlandais sont servis avec du riz à la vapeur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRILL (Kip, Rund en Lams)( Poulet, 

Boeuf, Agneau) 
 

Kip filet, filet de poulet €17.00 

Steak, filet mignon (250g) €20.50 

Filet pur, ossenhaas (250g) €26.50 

Ierse entrecôte, lendestuk (300g) €23.90 

 
 



 

 

 
 
Lamskroontje, Couronne d'agneau €26.50 

(Gewokte groenten vergezeld van aardappelkroketjes,  

met een sausje van zachte honing en graanmosterd)  

(Légumes sautés accompagnés de croquettes de pommes de terre,  

d'une sauce au miel et de moutarde)  

Mixed grill (kip, rund en lam) (poulet, boeuf et agneau) €22.90 

Varkenshaasje €17.90 

(met warme groenten honingsaus en kroketjes)  

Eendenborst filet met kroketjes €19.90 
(met warme groenten honingsaus en kroketjes) 
 

Lamsbrochette €20.90 
(Brochette van lamsvlees, gegrild met provençaalse kruiden, 
Gebakken aardappeltjes, sausje met ui en zongedroogde tomaat, 
Vergezeld van een bont zuiders slaatje)  

Huisgemaakt vol-au-vent €14.90 

(met kip, gehaakt balletjes en champignons)  

Supplement sausjes, Compléter les sauces          €2.50 
 
Peperroom, stroganoff, béarnaise, choron, archiduc, provençale, curry of looksaus 

(Crème de poivre, stroganoff, béarnaise, choron, archiduc, provençale,  
sauce au curry ou sauce à l'ail) 
 
Alle gerechten worden geserveerd met frietjes, kroketjes, aardappelpuree, rijst of pasta en saus naar 
keuze)  
(Tous les plats sont servis avec frites, des croquettes, des pommes de terre en purée, du riz ou des 
pâtes.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VIS EN ZEEVRUCHTEN/ 

POISSONS ET FRUITS DE MER 
 

Gambabrochette €19.50  
(Grill gamba met provençaalse kruiden,  
zuiders slaatje met feta en paprika met kroketjes) 
(Grillade de gambas aux herbes provençales, salade méridionale au feta et paprika 

aux croquettes) 

 

Deo van gamba en scampi €18.90  
(Deo van gamba en scampi in tomatensaus met aziatische kruiden) 
(Deo de crevettes et langoustines à la sauce tomate aux herbes asiatiques)  
  

Zalmfilet, filet de saumon €21.00 
 
(Grill zalmfilet op vel gebakken, samen met een torentjes van 

seizoensgroentjes in botersausje met groene pesto en 

balsamico cream, gebakken aardappeltjes)  
(Griller le filet de saumon cuit sur la peau, avec une tourelle de légumes de saison dans une 

sauce au beurre avec du pesto vert et de la crème balsamique, des pommes de terre au four) 
 

Tonijnfilet met teriyaki saus         €23.50 
 

Zalmfilet met teriyaki saus         €21.00 
 

Scampi’s €20.50 
 
(Scampi’s (9 stuks) “zonder jasje” op een spiegel van 

zachte madrascurry met jonagold en basmatirijst)  
(Scampi's (9 pièces) "sans veste" sur un miroir de curry doux de madra avec riz jonagold et 

basmati) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KINDER GERECHTEN/ PLATS 

D'ENFANTS 
 

 
Kinder-steak met saus naar keuze €12.50 

Bifteck d'enfants avec une sauce de votre choix  

Kinder-kipfilet met saus naar keuze €9.50 

Filet de poulet pour enfants avec une sauce de votre choix  
 

Kinder-lasagne, Lasagne pour enfants €8.50 
 

Kinder-spaghetti, Spaghetti pour enfants €7.50 

Frikandel met frietjes €7.50 

Pasta met kip in zachte curry saus €8.50 

 
MILKSHAKES 

Vanille            €3.50 
 

Chocolade            €3.50 
 

Banaan            €3.50 

 

WOK (NOEDEL OF RIJST) met eieren en groentjes en 

saus naar keuze SOYA, TERIYAKI,  
PIKANT SAUS, OESTER SAUS  

 

Veg wok €14.50 

Kip wok €14.50 

Rund wok €15.50 

Scampi wok €15.50 



 

 

 
 

PADTHAI 
 
 

Veg padthai €14.50 

Kip padthai €14.50 

Rund padthai €15.50 

Scampi padthai €15.50 
 

 

 

 

 

 

 

 

      SUSHI MENU 
 

NIGIRI (2 stuks) 

Zalm €4.00 

Tonijn €4.20 

Oktopus €4.20 

Scampi €4.40 

Avocado €4.00 

Paling €4.40 

Krab €4.20 

Avocado 

 
          MAKI (8stuks) 

€7.00 

Komkommer                                                                                €7.00 

Zalm                                                                                                                            €7.50 

Tonijn                                                                                 €8.00 

Krab                                                                                 €7.50 
 



 

 

 

 

KIKU COMBO MENU (1 PERSOON) 

 

Combo ume (25 stuk)  €25.00 
(4 nigiri, 7 dragon eye, 4 maki, 4 california roll, 6 sashimi)  

Combo zalm (20 stuks) €20.00 
(4 nigiri, 4 maki, 4 CF, 4 crispy, 4 sashimi)  

Combo zalm/tonijn (24 stuks) €28.00 
(2/2 nigiri, 4/4 maki, 4/4 cf, 2/2 sashimi)  
 

Combo maki mix  (24 stuks)         €24.00 

KIKU SPECIAL ROLLS (8 stuks)  

Crispy zalm €10.00 

Crispy tonijn €11.00 

Pikante zalm €11.00 

Pikante tonijn €12.00 

Hotnight roll €12.00 

Tempura kip roll €9.90 

Kaas roll €10.90 

Soya roll met zalm (10 stuks) €12.00 

KIKU GEFRITUURDE ROLL (7 stuks) 
 

Dragon eye €12.00 

 

SASHIMI   

Zalm (6 stuks) €8.00 

Tonijn (6 stuks) €10.00 

Combo sashimi (16 stuks) €18.00 



 

 

 
 
Combo nigiri (16 stuks)          €18.00 
 

Combo veggie (20 stuks)         €18.00 
(8 maki, 8 cf, 4 nigiri) 

 
(2 PERSONEN) 
Yakiyani boat (53 stuks) €55.00 
 
(8 nigiri, 8 sashimi, 7 dragon eye, 8 maki, 6 hotnight roll, 8 spicy tonijn, 8 spicy zalm) 

 

(3 PERSONEN) 

Shiragiku boat (76 stuks) €75.00 
 
(12 nigiri, 12 sashimi, 14 dragon eye, 8 maki, 8 hotnight roll, 8 spicy tonijn, 8 spicy zalm, 6 

futo maki tonijn)  
 

(4 PERSONEN)  
Kiku boat (108 stuks)                                    €105.00   
(12 nigiri, 12 sashimi, 14 dragon eye, 8 maki zalm, 8 maki tonijn, 8 hotnight roll,  
8 cf zalm, 8 cf tonijn, 8 spicy zalm, 8 spicy tonijn, 6 futo maki tonijn, 8 cf tempura ebi) 

 

NAGENIETERS/DESSERT 
 

Kinderijs (surprise), Glace pour enfants (surprise) €4.50 
 

Dame Blanche (Vanille) €6.50 

Dame Noir (Chocolade) €6.50 

Sabayon met vanille ijs €7.90 

Banana split, Banane split €7.50 
(Vanilleijs, banana, advocaat en warme chocoladesaus)  

(Glace à la vanille, banane, avocat et sauce au chocolat chaud)  

Brasilia Carnival €6.50 
(Vanille en chocoladeijs met karamel) 
  

Tropical fruit                 €7.50                             
(vanille ijs met lokaal fruits)  

(glace vanille aux fruits locaux)  
 
 

 



 

 

  
 

 

WIJN MENU 
 

BUBBELS 
                                               Glas                        Fles 

 

Cava Gran Duque Seleccion        €5.50                 €30.00  
Het is een blend van Macabeo en Parellada 
 
Lichtgele kleur met groene tinten. Fijne pareling. Intense,  
Frisse en fruitige aroma’s. Mooie aciditeit. Toetsen  
van vers brood door een tweede fermentatie 

 
HUISWIJN 

 

Moulin Berger, Languedoc, Frankrijk     €5.00         €25.00 
Chardonnay & Vermentino & Grenache & Sauvignon 
 
Milde, zuivere, zachte en florale aroma’s. Volle mondstructuur met een perfecte harmonie 

 

Moulin Berger, Languedoc, Frankrijk     €5.00         €25.00 
Grenache & Syrah & Cinsault 
 
Een frisse rosé wijn. Complex en weelderig in de mond met fruitaroma’s die de frisheid en 
elegantie van deze wijn benadrukken. Duidelijke kenmerken van het zuiden van Frankrijk met 
aroma’s van frambozen en kersen. 
 

Moulin Berger, Languedoc, Frankrijk     €5.00         €25.00 
Merlot & Cabernet Sauvignon & Grenache & Syrah 
 
Een pittige rode wijn met aroma’s van rijp fruit, kruiden en vanille en een smaak met veel 
rondeur, volheid en souplesse. Eerlijke fruitige wijn met verrassend lange afdronk en rijpe 
tannines 
 

 
 
 



 

 

 
 

WITTE WIJN 
 

Domaine Beauséjour << Les Silex >>, Loire Frankrijk        €30.00 
100% Sauvignon 
 
De Loirewijn vertoont een bleekgele kleur met groene glans. 
De aroma’s worden overheerst door weelderig citrusfruit,  
limoen en roze pompelmoes. Voor een witte Touraine is de  
smaak vrij vettig, harmonieus en mondvullend. Een echte relevantie 

 

 
The Vines in Flames Chardonnay, Budureasca, Romenië           €27.00 
100% Chardonnay 
 
Budureasca is gesitueerd in het hart van de Dealu Mare regio. 
Dit gebied is bekend voor het produceren van hoogstaande,  
kwaliteitsvolle wijnen gezien zij op dezelfde 45° breedtegraad 
liggen, net als Bordeaux. Evenwichtige wijn met een aangenaam 
bouquet van ananas en een lichte vanilletoets in de afdronk. 
Fijne houttoets verweven met frisse zuren. 
 
 

ROSE WIJN 
 

Domaine Belambrée Rosé, Côteaux d’Aix-en-Provence,            €30.00 
Frankrijk  
90% Grenache Noir & 5% Syrah & 5% Cinsault 
 
Expressieve aroma’s van rode vruchten met florale toetsen gevolgde  
door indrukken van exotisch fruit. 
Mooie aanvang in de mond met indrukken van rozen maar ook  
lychees en bosaardbeien. Elegante mineraliteit. 
Een aangename en frisse afdronk. 

 

 
 



 

 

 
 

RODE WIJN 
 

Vignoble des Quatre Vents << Z >>, Bordeaux, Frankrijk          €35.00 
60% Merlot – 30% Cabernet-Sauvignon – 10% Petit Verdot 
 
De wingerd bestaat uit één stuk (8.5 ha) en strekt zich uit op zuidelijke 
Gerichte flanken naar de Gironde toe. “Z” wordt verbouwd op een  
volledig gedraineerde kleigrond. De druiven worden manueel 
geoogst. Na een rijping gedurende 11 maanden op tanks, wordt “Z” 
zachtjes gefilterd voor hij op fles gebracht wordt, dit om de frisheid  
van het fruit te bewaren. In de neus ervaar je rode vruchten en een lichte 
 pepertoets. Robijnrode kleur met mooie diepgang. Middellange,  
soepele afdronk. 
 

Terre di Arnissa Primitivo, Puglia, Italia      €29.00 
100% primitive 
 
Terre di Arnissa staat garant voor zorgvuldig gemaakte traditionele 
wijnen met een moderne toets. In dit familiebedrijf, gelegen in  
Monteroni di Lecce, in het hartje van de regio Salerno, heeft reeds de 
 derde generatie de leiding. In de mond ontwaar je de smaak van  
bessen en zwarte kersen, stevige en toch rijpe tannines. De wijn is  
heerlijk zwoel, krachtig en peperig met een intens fruitig boeket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

FEESTZAAL CARPINUS 
 

Het Carpinus team verzorgd graag al uw feesten met heerlijke gerechten en een 

fijne service! Op maat gemaakte offertes voor feesten van 10 tot meer dan 250   

personen. 
 

• Huwelijksfeesten  
• Barbecues  
• Familielunch of diner  
• Brunches  
• Communiefeesten  
• Personeelsfeesten  
• Dansfeeesten met avondbuffet  
• Recepties  
• Babyborrels  
• Zakenlunches  
• .... 

 
Meer informatie op www.carpinus.eu of via info@carpinus.eu 
 
 

 

SEMINARIES EN VERGADERZAAL 
 

Goed uitgeruste vergaderzaal voorzien van flipchart, beamer en projectiemogelijkheden. 

Mogelijk met catering voor de koffiepauze, lunch, diner. 
 

 

HOTEL CARPINUS 
 

Business tarieven of tarief voor lange verblijven op aanvraag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.carpinus.eu/
mailto:info@carpinus.eu

