
Schraevenacker
vakantiehoeve

restaurant,tea room
paardenpension

David, Karen Jarne en Lars 
heten jullie van harte welkom in

Kasteelweg 21
8640 Oostvleteren

www.schraevenacker.be
schraevenacker@gmail.com

tel:0474/689434
Donderdag gesloten

van 15/10 tot 1/03 op maandag en dinsdag
en donderdag gesloten

wificode: bluecheese058



aperitiefjes

Alcoholvrij aperitief 2.50€
Cava glas 7.00€
                                                  0,75cl         20.00€
prosecco 0,75cl                  30.00€
Porto rood of wit           3,00€
Pineau de Charentes 3,50€
Martini rood of wit 3.00€
Picon met witte wijn 6.00€
gin tonic 7.00€
Glas wijn (wit,rood,rose) 4,00€
pichet 0,5l wijn          12,00€
pichet 0,3l wijn 6,00€
Kirr 3.00€
Pisang orange 5,00€
Passoa orange 5,00€
Ricard 5.00€
Rozenaperitief (zolang voorradig) 4,00€
Vlierbloesemaperitief (zolang voorradig) 4,00€
Kriekenlikeur (zolang voorradig) 3,00€
Sleedoornlikeur (zolang voorradig) 3,00€
Pruimenlikeur (zolang voorradig) 3,00€

De likeurtjes en 2 aperitieven zijn huisbereid



Streekbieren

poperings nunnebier (7,2°amber) €3,00
kapittel watou dubbel (7,5°bruin) €3,00

    tripel abt (10°blond) €3,50
poperings hommelbier (7.5°blond) €3,00
sint bernardus prior (8°bruin) €3,50
sint bernardus abt 12 (10°bruin) €4,00
sint bernardus tripel (8°blond) €3,50
whipers times (6,2° blond) €3,50
kwaremont (6,6° blond) €4,00
Omer (8° blond) €4,00
Cornet (8° blond) €4,00
watou tripel (8°blond) €3,50
hapkin (7,5°blond) €4,00
oerbier (9°bruin) €4,00
dulle teve (10°blond) €4,50
brugse zot (6°blond) €3,00
brugse zot (7,5°bruin) €3,50
straffe hendrik (9°tripel blond) €4,00
straffe hendrik (11°quadrupel bruin) €4,50



Trappistenbier/abdijbier

Orval €4,20
Westmalle Triple €3.80
Rochefort 10° bruin €5.00
Rochefort 8° bruin €4.50
La trappe quadrup blond 10° €4,50
La trappe tripel blond 6,5° €4.00

Struise brouwers bieren

pannepot (bruin 10,5°) €5.00
pannepot special reserva (10,5°bruin) €7.00
tjeesses (10° amber) €5.00
tjeesses reserva (10° amber) €5,50



frisdranken

mineraal water 1,60€
bruisend water 1,60€
1l  fles water 4,00€
0,5l fles water (ook licht bruisend ) 2,50€
tonisteiner water sprudel 1,80€
coca-cola 1,80€
coca-cola zero 1,80€
fanta 1,80€
sprite 1,80€
minute maid orange 2,00€
minute maid appelsap 2,00€
minute maid appel kers 2,00€
minute maid multivrucht 2.00€
cecemel 1,80€
ice tea 2,00€
tonisteiner orange 2,00€
tonisteiner citroen 2,00€
tonisteiner vruchtenkorf 2,50€
tonisteiner red orange 2,50€
schweppes tonic 2,00€
schweppes agrum 2,00€
fristi 2,00€
Appeltiser 2,50€



warme dranken   (alles kan ook in DECA verkregen worden)

expresso 2.00€
Doppio expresso (extra sterke grote koffie) 2,50€
deca koffie 2,00€
ristretto (kleine sterke koffie) 2,00€
Doppio ristretto (extra sterke kleine koffie) 2,50€
koffie verkeerd           2,50€
Latte machiato 3,00€
Café machiato (koffie met chocomelk) 3,00€
cappucino (met opgestoomde melk) 2,50€
verwenkoffie 6,00€
thee: –   oma's garden: 2,00€
                         (stukjes appel,zwarte bessen,natuurlijke smaakstoffen,
                         gevriesdroogde stukjes braambes,aardbei en framboos,wilde
                         aardbeibladeren)

– ruby 
(appel,dadel,gember,mango,ananas,hibiscus,kaneel,citroenschil.....)  

– kruidentuin(venkel,kamille,sinaasappelschil,stukjesappel,kaneel,
gember,brandnetel en wilde
aardbeibladeren,oranjebloesems,kruidnagels)

– balance:(kaneel,zoethout,rozenblaadjes,gember,venkel)

– half gefermenteerde thé:(groene thé – jasmijn)

– zwarte thé:(een bloemrijke en hoog aromatische bladthé met het 
uitzicht van de beste sikkim theeën, maar toch de mooiste kenmerken
van de fijnste darjeeling theeën)

– citroenthé, rozenbottel, munt, linde, kamille
chocomelk 2,00€
chocomelk slagroom 2,50€



speciale koffies

irish coffee 7,00€
italian coffee 7,00€
french coffee calvados 7,00€
french coffee grand manier 7,00€
hasseltse coffee 7,00€
normandische coffee 7,00€
la chouffe coffee 7,00€
baileys coffee 7,00€

sterke drank

baileys 6,00€
whisky 6,00€
whisky cola 7,00€
cointreau 6,00€
cognac 6,00€
grand manier 6,00€
amaretto 6,00€
calvados 6,00€



bieren

jupiler NA 1,80€
jupiler 1,80€
rodenbach 2,50€
rodenbach alexander (5,6 bruin) 3,50€
bolleke de koninck 2,50€
kriek liefmans fruitesse 2,80€
kriek on the rocks 3,00€
vedett blond 2,80€
vedett white 2,80€
leffe blond 3,50€
leffe bruin 3,50€
duvel 3,80€
la chouffe 3,80€
mc chouffe 3,80€



vleterse bieren: brouwerij deca

vleteren 8° bruin 3,50€
antiek 5° blond 3,00€
vleteren eiken vat 8° bruin 4,50€
antiek 8° blond 3,50€
vleteren eiken vat 12° blond 5,00€
vleteren eiken vat 12° bruin 5,00€
George IV 8°blond 4,50€

papegaei 8° blond (verstraete) 4,50€
De Poes (de poes) 4,00€
Karel Cogge 7° bruin 4,50€
Hendrik Geeraert 7° bruin (bert Gunst) 4,50€
XXV 7° IPA (de landing) 5,00€

Seizoensbrouwerij Vandewalle Lo-Reninge

Reninge bitter blond 37,5 cl 7° 7,00€
Reninge oud bruin 37,5 cl  6° 7,00€



pannenkoeken en wafels tussen 14u en 18u

pannenkoek met suiker 4,00€
Kinderpannenkoek 2.00€
pannenkoek met confituur 4,50€
wafel met suiker 4,00€

supplement: chocoladesaus 0,50€
slagroom 0,50€
ijs 1,00€
advocaat 3,00€

desserts

zelfbereide chocolademousse 5,00€
crème brulee 7,00€
dessertbord 8,00€
warme appeltaart 3,50€
warme appeltaart met ijs 4,50€

supplement slagroom 0,50€
warme kersentaart 3,50€



voorgerechten

huisbereide garnaalkroket 10,00€

kaaskroket  8,00€

scampi's van het huis (tomaat en curry) 15,00€

scampi's in lookboter 15,00€

Velen hebben al in dit huis gegeten en
………..het overleefd!



Hoofdgerechten met frietjes van   12 tot 14u
en van 18u tot 21u

stoofvlees huisbereid met vleteren alt 15,00€

gekruide varkensribbetjes 15,00€

hammetje met mosterdsaus 18,00€

warme beenham met mosterd, of champignonsaus 18.00€

halve kip 13,00€

garnaalkroketjes met groenten 16,00€

kaaskroketjes met groenten 14,00€

       

gelieve vanaf 8 personen de keuze te beperken



steaks en entrecôte 
van 12-14 u en van 18-tot 21 u 

steak boterzacht (belgisch witblauw) 18,00€

entrecôte (limousin) 22,00€

Ierse rib eye 25,00€

supplement bearnaise (min.2 pers)   4,00€
supplement champignon of peper saus   3,00€

onze sauzen zijn huisbereid

gelieve vanaf 8 personen de keuze te beperken



visgerechten

scampi's van het huis 9 stuks 18,00€

scampi's van het huis 12 stuks 20,00€

scampi's in huisbereide lookboter 9 stuks 18,00€

scampi's in huisbereide lookboter 12 stuks 20,00€

gestoomde zalm met hollandaise of bearnaisesaus 25,00€



snacks

chips  1,50€
portie kaas 6,50€
portie gemengd 8,00€
croque monsieur 5,00€
croque monsieur garni 8,00€
croque boum boum garni         12,00€
croque madame garni 9,50€
croque hawai garni         10,00€
boterham met kaas garni 8,00€
boterham met hesp garni 8,00€
uitsmijter 8,00€
spaghetti          10,00€
macaroni met kaassaus en hesp 9,00€
salade van brie met gedroogde vruchten         13,00€
salade met geitekaasje         14,00€

gelieve vanaf 8 personen de keuze te beperken



voor de kindjes

kindermacaroni 5,00€
kinderspaghetti 6,00€
spiegeleitje 4,00€
2 spiegeleitjes 6,00€
frikandel met frietjes 5,00€
2 frikandellen 7,50€
kaaskroket met frietjes 5,00€
2 kaaskroketten met frietjes 7,50€
garnaalkroket met frietjes 10,00€
2 garnaalkroketten met frietjes           14,00€



wijnkaart

Witte wijn:

– Petit Carla: Languedoc Roussillon, Fr 15.00€
(Terret,Colombard, Sauvignon)
een heldere lichgele wijn. Matig intens met hints van perziken en abrikozen

– Grandes Serres 1813: Pays d'Oc, Fr 19.00€
(Grenache, Viognier)
Bloemige en fruitige aroma's. Mooie balans met een slepende smaak in de 
mond

– Aramis: Côtes de gascogne, Fr 15.00€
(Sauvignon, Colombard)
Een witte wijn met veel citrusgeuren en een afdronk die doet denken aan
pompelmoes en ananas

– Ch. De Bouchet: Entre Deux Mers, Fr 17,00€
(Sauvignon blanc, Sémillon)
Levendige fruitige witte wijn met aroma's van grapefruit, mango en ananas.

– Domaine D'Aubaret, Pays d'Oc FR 18,00€
(chardonnay)
Mooie strogele kleur met groene tinten, complexe neus en intense smaak: 
citrus, perzik, abrikoos en gedroogd fruit aangevuld met tonen van vanille en
bloemen . De smaak is vol en harmonieus.nieus.

– Klipfel Pinot Gris: Alsace, Fr 21.00€
(pinot gris)
Een half dorge wijn. Zeer expressieve neus, aroma's van geconfijt fruit en  
rook tinten. Zijn flexibiliteit en witte fruit tinten maken het een van de
meest veelzijdige wijn in ons assortiment. Een aanrader.

– Domaine Cibadies: Pays d'Oc FR Chardonnay 21.00€
          Rijpe, zachte chardonnay uit het zuiden van Frankrijk. 
              Op het einde een mooie frisse toets



– rose wijn:
–

– Petit Carla: Languedoc Roussillon, Fr 15.00€
(Syrah, Grenache, Carignan)
Intense heldere roze kleur met paarse accenten. Aromatish, hardnekkig en 
fris.

– Ch. de Bouchet: Bordeaux, Fr 17.00€
(Merlot, Cabernet Sauvignon)
Een levendige en verfrissende wijn

– Rode wijn:

– Petit Carla: Languedoc Roussillon, Fr 15.00€
(Syrah, Grenache, Carignan)
Heft een briljante robijnrode kleur met paarse reflecties. De neus wijst op 
de aanwezigheid van de kleine rode vruchten (Kersen, aardbeien) en zwart 
fruit (bramen, zwarte kersen) in de mond zijn tanines zacht en rond

– Aramis FR (Tannat, Syrah) 15.00€
(Merlot, Cabernet Sauvignon)
Diep robijnrode kleur. Frisse aroma's van rijpe bessen. Medium body en
evenwichtig met ronde geïntegreerde tannines. Lang in de afdronk. Een 
heerlijke fruit gedreven wijn.

– ch. de Bouchet: Bordeaux, Fr 17.00€
(merlot, cabernet sauvignon)
Diep robijnrode kleur. Frisse aroma's van rijpe bessen. Medium body 
enevenwichtig met ronde geïntegreerde tannines. Lang in de afdronk. Een 
heerlijke fruit gedreven wijn.



-Rode wijn

– Grandes Serres 1813: Pays d' Oc, Fr 19.00€
(Grenache, Syrah)
Deze wijn heeft een mooie diepe paarse kleur met aroma's en smaken van
peper, kirsch likaur en abrikoos. Zeer kruidig met hints van rood fruit en 
zoete drop.

– Baron De Lyssan: Lussac Saint Emilion, Fr 29.00€
(Merlot, Cabernet, Franc)
Een mooie wijn, granaatrood met mooie fiolet reflecties. De aromatische
structuur wordt gedomineerd door mooie aroma's van zwart fruit.

– Pata Negra Gran Reserva: Valdepenas,Sp 30.00€
(Tempranillo)
Zeer aangename omhullende wijn met een kersenrode kleur. Aroma's van
kruiden en een goed gedoseerde houttoetsen. Rijpe tannines met een lange 
en aangename afdronk.

– Ch. Cap Léon Veyrin: Médoc, Fr 30.00€
(Merlot, Cab. Sauvign., Petit Verdot)
Granaatrode kleur met paarse tinten. De neus toont intense aroma's van 
zwart fruit, kersen, bramen en bessen. De afwerking is opmerkelijk en zijn
verleidelijke smaken zijn te wijten aan de rijpe en elegante tannines.

– La Bouquetière: Côtes du Rhône, Fr 45.00€
(Grenache, Carignan, Cinsault, Mourvèdre, Syrah)
Deze wijn brengt karakter, rondheid en souplesse.


