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**Hotel–Eetkaffee

VERGADEREN

O P E N I N G S U R E N EETK A F F E E
Maandag

Gesloten

Dinsdag

17u tot 24u

Woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag

9u tot 24u

Het hotel is steeds geopend
Tijdens de winterperiode kunnen onze openingsuren wijzigen

ETEN

ETEN & GROEPEN

Eenvoudige keuken met eigenzinnige Belgische

Voor groepen vanaf 10 personen vragen wij de

gerechten geïnspireerd door bomma’s

keuze te beperken zodat wij de kwaliteit kunnen

kookboek. Met verse producten en de smaken

blijven garanderen. In dit opzicht bieden wij ook

van weleer. Al onze gerechten kunnen ook

vaste menu’s aan die we in samenspraak kunnen

verkregen worden op kindermaat. Hiervoor

aanpassen volgens uw smaak en budget. Wenst

rekenen we € 3,00 minder aan per gerecht.

u apart af te rekenen? Graag een seintje vooraf.

Opgelet, gerechten kunnen allergenen bevatten.
Indien gewenst helpen we je graag verder met een
aangepaste kaart.

FEESTEN

Daar we met verse producten werken kan

De Ploeg heeft verschillende zalen geschikt voor

tijdens een onverwacht drukke dag een gerecht

familiefeesten, recepties en bijeenkomsten.

uitverkocht zijn, waarvoor onze excuses.

Feesten worden op maat afgesproken.

Prijslijst 01/01/2016 inclusief BTW en dienst.

VERGADEREN

JAZZ

Vergaderen kan in een aparte vergaderruimte

Tijdens live optredens bieden we een aparte

tijdens een ontbijt, lunch of diner. Wifi,

kaart aan.

projectiescherm & white board zijn beschikbaar.
Vergaderpakket: gebruik van flip chart, papier,
beamer & stiften € 10,00

BIG BOTTLE JAZZ
Elke laatste donderdag van de maand om 20u.
Trio Arne Van Coillie, Flor Van Leugenhaeghe en

SLAPEN

Luc Vanden Bosch nodigen een gastsolist uit.

JAZZ MENU
Eenvoudig **Hotel voor iedereen die houdt van

Tijdens het optreden wordt er een jazz menu

gezelligheid en huiselijkheid. Wifi, ruime parking,

geserveerd aan € 20,00.

budgetvriendelijke prijzen en de centrale ligging
zijn belangrijke troeven.

Reservatie gewenst: 011 969 269 of
deploegdiepenbeek@gmail.com

De kamers werden recent gerenoveerd en voldoen
aan de normen gesteld door het Departement
Internationaal Vlaanderen.
Tarieven, zie laatste pagina.

PROGRAMMA
Voor het volledige programma raadpleeg onze
website op www.deploegdiepenbeek.be

DRANKEN
FRISDRANKEN

WARME DRANKEN

Water, Bruis

€ 2,20

Koffie, déca, mokka

€ 2,20

Cola, Light, Zero

€ 2,20

Koffie verkeerd

€ 2,60

Sprite, Fanta

€ 2,20

Cappuccino melk

€ 2,60

Tönissteiner Citroen

€ 2,50

Cappuccino slagroom

€ 2,70

Tönissteiner Orange

€ 2,50

Thee

€ 2,20

Tönissteiner Naranja

€ 2,70

Warme choco

€ 2,50

Tönissteiner Vruchtenkorf

€ 2,70

Warme choco slagroom

€ 2,90

MM Sinaasappelsap

€ 2,50

Hasseltse koffie (jenever)

€ 6,00

MM Appel Kers

€ 2,50

Irish coffee (whiskey)

€ 6,80

MM Ace

€ 2,50

Italian coffee (amaretto)

€ 6,80

Ice Tea

€ 2,50

French Coffee (cognac)

€ 6,80

Agrum, Tonic, Gini

€ 2,50

Cécémel

€ 2,40

Fristi

€ 2,40

Liter water

€ 8,00

Hard gekookt ‘eike’

€ 1,00

Liter fruitsap

€ 8,00

Portie kaas of salami of gemengd

€ 5,50

Liter frisdrank

€ 8,00

Gehaktballetjes met mosterd (4 stuks)

€ 6,00

Kippeboutjes (portie 12 stuks)

€ 7,50

Warm gemengd (portie 12 stuks)

€ 7,50

Olijven

€ 4,50

Calamares (portie 10 ringen)

€ 5,00

Croque uit ’t vuistje - 2 croques wit

€ 6,50

Lookbroodjes (5 stuks)

€ 6,50

LEKKER BIJ BIER

Partyschotel (2 p.p.)

€ 12,50

DRANKEN
VAN HET VAT

ABDIJ-, STREEK- & SPECIALE BIEREN

Cristal 25 cl

€ 2,20

Affligem Blond

€ 3,30

Cristal 33 cl

€ 2,90

Affligem Bruin

€ 3,30

Cristal 50 cl

€ 4,20

Affligem Tripel

€ 3,50

Bosbier

€ 3,00

Brugs Witbier

€ 2,90

Ciney Blond

€ 2,90

Ciney Bruin

€ 2,90

Bier van de maand

zie krijtbord

TRAPPISTEN
Chimay Wit

€ 4,00

Duvel

€ 3,70

Chimay Rood

€ 4,00

Duvel Hop

€ 3,90

Chimay Blauw

€ 4,00

Gueuze Mort Subite

€ 2,90

Orval

€ 4,50

Grimbergen Blond

€ 3,30

Rochefort 8°

€ 4,50

Grimbergen Dubbel

€ 3,30

Rochefort 10°

€ 4,90

Karmeliet

€ 3,70

Westmalle Dubbel

€ 3,90

Kriek Max

€ 2,90

Westmalle Tripel

€ 4,20

La Chouffe

€ 3,70

Mc Chouffe

€ 3,70

Le Fort

€ 3,70

Maes Radler

€ 2,20

Omer

€ 3,70

Palm

€ 2,90

Palm N.A.

€ 2,50

Scotch Watneys

€ 3,50

Vedett

€ 3,20

Vedett IPA

€ 3,50

HUISWIJN
Glas huiswijn wit, rood of rosé

DEGUSTIEVEN
€ 3,40

Amaretto

€ 6,00

Halve liter huiswijn wit, rood of rosé

€ 10,00

Averna

€ 5,00

Fles huiswijn (75 cl) wit, rood of rosé

€ 20,00

Baileys

€ 6,00

Calvados

€ 6,00

Cointreau

€ 6,00

Cognac

€ 6,00

Limoncello

€ 5,00

Poire Williams

€ 6,00

APPERITIEVEN
Glas Cava Brut

€ 5,00

Fles Cava Brut

€ 25,00

Apérol

€ 7,00

Sambucca

€ 6,00

Huisaperitief (Cuberdon jenever)

€ 6,00

Grand Marnier

€ 6,00

Campari

€ 4,50

Armagnac

€ 6,00

Kirr

€ 3,50

Assortiment van gin & whiskey’s aan de bar

Sherry Dry

€ 4,00

Ricard 2 cl

€ 4,00

Porto wit, rood

€ 4,00

Martini bianco, rosso of fiero

€ 4,00

JENEVERS

LONGDRINKS
Safari

€ 5,00

Passoa

€ 5,00

Pisang

€ 5,00

Baccardi

€ 5,00

Smeets Extra borrel

€ 2,40

Dry Gin

€ 5,00

Smeets Fruitjenever borrel

€ 2,40

Wodka

€ 5,00

‘Ne Stroese’ Diepenbeekse graanjenever

€ 2,40

Redbull

€ 3,90

Supplement frisdrank

zie frisdranken

ONTBIJT
VAN 9U TOT 11U
Croissant of chocoladebroodje met confituur en boter

€ 3,00

Spiegelei met spek (3 eieren) en brood

€ 8,50

Omelet natuur en brood (3 eieren)

€ 6,50

Kinderspiegelei of kinderomelet (1 ei) met spek en brood

€ 4,50

Kinderspiegelei of kinderomelet (1 ei) en brood

€ 3,50

Broodje ham of kaas (met of zonder boter)

€ 3,00

Omelet met groenten

€ 8,50

Boerenomelet (groenten, hesp, champignons, spek en aardappel)

€ 8,50

Snel ontbijt
Broodje ham of kaas, croissant of chocobroodje, confituur, choco en warme drank naar

€ 7,50

keuze
Standaard ontbijt
Assortiment broodjes en koffiekoeken, kaas, ham, confituur, choco, spek en ei,

€ 14,50

fruitsalade, yoghurt, fruitsap en warme drank naar keuze (max. 2 p.p.)
Ontbijt met bubbels
Standaard ontbijt met een glaasje Cava

€ 18,50

Kinderontbijt
Kinderen tot 10 jaar
Op zaterdag en zondag wordt het ontbijt aangeboden in buffetvorm.
Ontbijtbuffet voor groepen mogelijk op aanvraag.

€ 7,50

CROQUE - TOAST - SOEP
CROQUE
Met een fris slaatje en dressing

Croque monsieur

€ 7,50

Croque madame (met 2 x spiegelei)

€ 8,50

Croque hawaï (met verse ananas)

€ 9,50

Croque vidée

€ 11,00

Croque bolognaise en parmezaan

€ 10,50

Croque de Ploeg (lauwe geitenkaas, spek en honing)

€ 11,00

TOAST
Met een fris slaatje en dressing

Toast champignon natuur

€ 9,00

Toast champignonroom

€ 9,50

Toast américain

€ 11,50

Toast gerookte zalm

€ 12,50

Toast tomaat mozzarella

€ 11,50

Supplement aardappelgerecht: frieten, kroketten, gratin of puree

€ 3,00

Extra mayonaise, cocktail, tartaar

€ 0,60

SOEP
Met brood

Tomatensoep met balletjes

€ 4,50

Dagsoep

€ 4,50

VLAAMS KLASSIEK
VLAAMSE KLASSIEKERS
Met aardappelbereiding naar keuze: natuuraardappelen, aardappel met kruidenboter, aardappeltjes met rozemarijn,
frieten, steppegras, gratin, puree of kroketten

Stoofvlees bereid met Westmalle en frieten

€ 13,50

witloof rolletjes met Parmaham en puree

€ 16,50

Steak Béarnaise met frieten

€ 21,70

Videe met frieten

€ 13,50

Balletjes in tomatensaus

€ 13,50

Tomaat met grijze garnalen

€ 17,50

Asperges op Vlaamse wijze (seizoen)

dagprijs

Konijn met pruimen (seizoen)

dagprijs

Zeetong ‘à la Meunière’

dagprijs

Steak tartaar met friet

€ 19,50

Kaaskroketten (2 stuks) met peterselie en brood (*)

€ 11,50

Garnaalkroketten (2 stuks) met peterselie en brood (*)

€ 13,50

Kaas-en garnaalkroketten met peterselie en brood (*)

€ 12,50

Half haantje met sla

€ 15,50

(*) Bij deze gerechten worden frieten extra aangerekend.
Kaas- of garnaalkroket (1 stuk) kan verkregen worden als voorgerecht. Hiervoor rekenenen we € 3,00 minder aan.

SALADE - VEGGIE
SALADES
Met brood

Loonse salade (veggie salade)

€ 13,50

Salade met kip, dressing van honing en mosterd

€ 14,50

Salade met geitenkaas en spek, appel, noten en honing

€ 16,50

Griekse salade met feta, calamares & ansjovis

€ 15,50

Salade met gerookte zalm, scampi en grijze garnalen

€ 17,50

Salade ‘de Ploeg’ met spekreepjes, scampi, kip en kruidendressing

€ 17,50

Carpaccio van runderhaas met rucolaslaatje, olijfolie, balsamico en parmezaanschilfers

€ 14,50

Extra Frieten €3.00, extra mayonaise, ketchup of tartaar € 0.60
Salade kan verkregen worden als voorgerecht. Hiervoor rekenenen we € 3,00 minder aan.

VEGGIE
Met brood

Groentenomelet

€ 8,50

Tortilla van aardappel en groenten

€ 13,50

Loonse salade

€ 13,50

Salade tomaat mozzarella

€ 16,50

Pasta met quorn en kaassaus

€ 13,50

Vegetarische lasagne

€ 12,00

Extra frieten

€ 3,00

Extra saus

€ 0,60

PASTA
PASTA
Met brood en parmezaan

Spaghetti bolognaise klein

€ 8,50

Spaghetti bolognaise groot

€ 10,50

Spaghetti met prei, kruidenkaas en gerookte zalm

€ 16,50

Penne met scampi’s en een romige saus met tomaat en Zuiderse groenten

€ 16,50

Lasagne

€ 12,00

Penne met kip op Zuiderse wijze (met paprika, aubergine, courgette, tomaat,

€ 14,50

champignons, zonder room)
Spaghetti carbonara met spek, eigeel, room en parmezaan

€ 13,50

SUGGESTIEMENU
VERASSINGSMENU
Aanbod van de dag geïnspireerd door het seizoen

Voorgerecht, hoofdgerecht, dessert of kaas

€ 27,50

VLEES - VIS
VLEES
Met aardappelbereiding naar keuze: natuuraardappelen, aardappel met kruidenboter, aardappeltjes met rozemarijn,
frieten, steppegras, gratin, puree of kroketten

Grillmix (kip, steak, spare ribs) met sla

€ 19,50

Entrecôte met sla

€ 25,00

Steak met sla

€ 18,20

Filet van kip met sla

€ 13,90

Ribbetjes met sla

€ 15,50

Saus: peperroom, champignonroom, champignon natuur, kruidenboter provençaals,

€ 3,00

Stroganoff of Blackwell
Béarnaise

€ 3,50

VIS
Met aardappelbereiding naar keuze: natuuraardappelen, aardappel met kruidenboter, aardappeltjes met rozemarijn,
frieten, steppegras, gratin, puree of kroketten

Kabeljauw (300 gram) met prei, witte wijnsaus en grijze garnalen

€ 22,50

Gegratineerd vispannetje

€ 19,50

Zeetong Meunière

Dagprijs

Scampi’s - 8 stuks, worden geserveerd met sla
Van het huis (Zuiderse groenten en tomaten in een romig sausje)

€ 17,50

Met kruidenboter

€ 17,50

Pikant, lookroom of curryroom

€ 17,50

Escargots - 12 stuks, met brood en sla
Escargots kunnen verkregen worden als voorgerecht. Hiervoor rekenen we € 3,00 minder aan.

€ 12,50

MOSSELEN
MOSSELEN
Porties van 700, 900 of 1200 gram.
Met frietjes of zwart brood naar keuze, mayonaise en mosterdsaus

Mosselen natuur

Dagprijs

Mosselen provençale

Dagprijs

Mosselen look of lookroom

Dagprijs

Mosselen curryroom

Dagprijs

Mosselen witte wijn

Dagprijs

Mosselen ‘De Ploeg’ (spekjes, uiringen, tomaat & Omer)

Dagprijs

NAGERECHTEN
Crème brûlée

€ 6,00

Vers fruit

€ 7,00

Pallet van zoet

€ 9,80

Artisanale kazen met brood – 4 soorten
Moelleux van bittere chocolade met vanille-ijs

€ 10,50
€ 8,00

ZOETE KEUKEN
14U TOT 17U
Pannenkoek of wafel
Met zoet (natuur, confituur, stroop, bruine suiker, witte suiker of honing)

€ 4,20

Met vanille-ijs (2 bollen)

€ 5,50

Met vanille-ijs en warme chocoladesaus

€ 6,30

Met vanille-ijs en fruit

€ 6,50

Met vanille-ijs en aarbeien (seizoen)

€ 6,50

Ijs
Kinderijs (2 bollen vanille)

€ 3,50

Kinderijs (2 bollen vanille en warme chocoladesaus)

€ 4,50

Vanille ijs (3 bollen)

€ 4,50

Dame Blanche (3 bollen met warme chocoladesaus)

€ 5,50

Ijs met vers fruit

€ 6,50

Ijs met aardbeien (seizoen)

€ 6,50

Banana split

€ 6,50

Brésilienne

€ 6,50

Vlaai
Limburgse vlaai (per stuk)

€ 3,50

Slagroomtaart

€ 4,50

Supplement slagroom

€ 0,60

TARIEVEN HOTEL
Sinds 25.11.2014 beschikt De Ploeg over een 5-tal door Toerisme Vlaanderen vergunde en
vernieuwde hotelkamers (Kwaliteitsclassificatie Type **Hotel). Ideale overnachtingsmogelijkheid
voor werkende mensen (ontbijt van 06.00u, Wifi, ruime parking (ook geschikt voor vrachtwagens),
TV op elke kamer, mogelijkheid tot lunchpakketten, ...). Ideale uitvalbasis voor een bezoek aan
de regio. Omwille van de parking en flexibele uren ook ideaal voor bikers en fietsers; elektrische
laadpalen voor fietsen & auto’s beschikbaar.
Prijs per overnachting per persoon

€ 45,00

Prijs per overnachting voor 2 personen, Double Bed (1 groot bed)

€ 80,00

Prijs per overnachting voor 2 personen, Twin Bed (2 aparte bedden)

€ 80,00

Bijplaatsen 1 persoonsbed (ook voor kinderen)

€ 35,00 p.p.

Bijplaatsen babybed

€ 20,00 p.p.
+ € 7,50

Met lunchpakket
Met dagmenu (soep, hoofdgerecht, dessert)

+ € 17,50

Geen toeslag voor Wifi & parking. Kamers zijn inclusief ontbijt & inclusief 6% BTW.
Exploitant **Hotel De Ploeg : MC Horeca BVBA, met als zaakvoerder Marie-Anne L’Hoëst.
BTW Nummer BE0.540.790.044 | Rekeningnummer : IBAN BE31.7350.3408.2855 KREDBEBB.
Telefoonnummer : 011.969.269 | deploegdiepenbeek@gmail.com
Departement Internationaal Vlaanderen, Afdeling Toeristisch Ondernemen
en Strategische Goederen, Dienst Toeristische vergunningen
Boudewijnlaan 30 bus 80 l 1000 Brussel l Tel: 00 32 2 553 29 50 l
Email: logies@iv.vlaanderen.be
“Het Departement Internationaal Vlaanderen is de bevoegde instantie die de vergunning toekent en waar verdere
informatie verkregen kan worden over de reglementering inzake de exploitatie van een hotel en de rechtsmiddelen die
algemeen voorhanden zijn bij geschillen en waar de toerist een klacht kan indienen.”

**Hotel-Eetkaffee De Ploeg | MC Horeca bvba | Steenweg 184 3590 Diepenbeek
www.deploegdiepenbeek.be | deploegdiepenbeek@gmail.com | 011 969 269 | +32 470 25 95 01
BTW nr. BE0540.790.044
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