EEN CAFÉ DAT AL ZO LANG BESTAAT...

WANDEL- EN FIETSTOCHTEN

...moét wel mooie dingen hebben meegemaakt. Bij ons klopt dat zeker. Zo heeft in 1809
niemand minder dan Koning Lodewijk Napoleon in onze herberg geslapen. Doordat deze
koning hier heeft geslapen, is onze herberg ‘gekroond’. Daarna is de naam veranderd
naar ‘’In Den Gekroonden Hoed’’.

Genieten van Brabant kan in onze omgeving heel goed. Onze herberg ligt aan een
populaire Brabantse fietsroute, waardoor er in de zomer ook veel fietstoeristen komen.
Elshout heeft natuurlijk ook een mooie omgeving voor deze fietstochten, maar ook te
voet is dit prachtig!

Ook in de Tweede Wereldoorlog heeft onze herberg een rol gespeeld:
het heeft onderdak geboden aan gezinnen, verzetsstrijders en Britse
piloten. Eén van de mooiste onderscheidingen, die de herberg heeft
mogen ontvangen, is hier aan te danken: President Eisenhower heeft
de uitbaters van In Den Gekroonden Hoed na de oorlog onderscheiden voor hun moed en inzet aan de Britse en Amerikaanse
soldaten. Een geschiedenis waar we trots op mogen zijn!

Onze herberg is de plek om een pauze te nemen met een bakje koffie en wat lekkers.
Lunch, diner, of vooral lang borrelen, het kan allemaal. De elektrische fiets kan hier
opgeladen worden, we zijn er als pleisterplaats en helpen je graag als (banden)
reparatiepunt. Een perfect start-, eind- of middelpunt van je route dus! Zelf ook op
wandel- of fietstocht? Vraag ons personeel naar de mogelijke routes.
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We bestaan al lang en hebben veel meegemaakt. Juist daarom zijn we benieuwd naar wat
er nog gaat komen en vinden we het geweldig om iedere dag nieuwe of juist al bekende
mensen te mogen ontvangen. Geniet van de gezelligheid en ervaar bourgondisch Brabant
bij In Den Gekroonden Hoed!
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VANDAAG…
In Den Gekroonden Hoed is dé horecagelegenheid van Elshout. Onze veelzijdige herberg
biedt voor iedereen wat: of je nou gezellig komt borrelen met vrienden, tijdens een fietstocht of wandeltocht een kopje koffie pakt, het kan allemaal! Zelfs voor een frietje kun je
bij ons aankloppen.
Wij zijn er graag voor je, wat we dan ook voor je
kunnen betekenen. Lees op onze website verder voor
de mogelijkheden. Zelf een ander idee?
Deel het vooral
met ons, we staan hier altijd voor open.
gekroondenhoed.nl

DE SCHUUR
Onderdeel van de herberg is ook zaal ‘’De Schuur’’. Vroeger stonden hier de paarden en
koeien van reizigers. Tegenwoordig is het helemaal omgebouwd tot sfeervolle zaal. Zaal
“De Schuur” is geschikt voor onder andere vergaderingen en cursussen, ook verenigingen
maken veelvuldig gebruik van deze zaal. De zaal is van alle gemakken voorzien en wij
verzorgen een heerlijke lunch voor je gasten.
In onze prachtige binnentuin vind u tevens een gezellig terras, u kunt dus altijd een
heerlijk plekje in de zon te vinden. Aan het terras in onze binnentuin vind u ook onze
speeltuin. U kunt lekker op terras zitten en de kinderen kunnen heerlijk spelen.
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Welkom bij
In den Gekroonden Hoed

Ben jij al bekend met wie we zijn, en wat we doen?
Lees hieronder verder voor ons verhaal.

honger dorst?

of
Vooral heel veel
Klap het menu dan maar snel open!

VROEGER...
Wij bestaan al sinds 1744, toen heette de herberg nog
gewoon ‘’De Hoed’’. Nog voordat er een Nederlandse
grondwet was, en een deel van België nog bij Nederland
hoorde, konden mensen hier al bier en wijn drinken.
...En nu zit jij er!

Lees verder op de achterkant!

KOFFIE & THEE

VOOR BIJ DE

KOFFIE

11.00-16.00 UUR

LUNCH

SEIZOENSSOEP

€ 4.50
€ 4.75

KOFFIE

€ 2.25

HUISGEMAAKT APPELGEBAK

€ 3.00

BOURGONDISCHE TOSTI

THEE

€ 2.10

NOUGATINE

€ 3.00

BOURGONDISCH BROOD MET…

ESPRESSO

€ 2.25

SEIZOENSGEBAK

€ 3.25

CAPPUCCINO

€ 2.40

WORSTENBROODJE

€ 2.00

KOFFIE VERKEERD

€ 2.50

LATTE MACHIATTO

€ 2.80

WARME CHOCOLADEMELK

€ 2.90

(met slagroom)

€ 3.50

FRISDRANKEN

WIJNEN
RODE WIJN

€ 3.30

Pillar & Post / Shira

€ 3.30

DINER

Brie
Gezond
Hete kip
Elshouts Broike
Carpaccio
Zalm

€ 8.75
€ 8.75
€ 9.75
€ 9.75
€ 9.75

€ 7.25

UITSMIJTER (ham, kaas en/of spek)

€8.50

BOERENOMELET

€ 9.50

COCA COLA

€ 2.30

WITTE WIJN

COCA COLA ZERO

€ 2.30

Barefoot / Pinot Grigio / La Minga / Sauvignon Blanc

CASSIS

€ 2.30

ROSÉ

SINAS

€ 2.30

La Borie / Grenache

SPRITE

€ 2.30

ZOETE WITTE WIJN

€ 3.00

CHAUDFONTAINE ROOD

€ 2.30

HUGO

€ 3.30

CHAUDFONTAINE BLAUW

€ 2.30

TONIC

€ 2.50

BITTER LEMON

€ 2.50

IETS STERKERS...

CHOCOMEL

€ 2.50

JENEVER

€ 2.75

BROOD MET SMEERSELS

€ 4.50

FRISTI

€ 2.50

SCHROBBELÈR

€ 2.75

NACHO’S MET CRÈME FRAÎCHE EN CHILISAUS

€ 7.50

APPELSAP

€ 2.50

VIEUX

€ 2.75

KAASJE WORSTJE

€ 3.75

VERSE JUS D’ORANGE

€ 3.25

GEDISTILLEERD

€ 4.50

BITTERBALLEN (12 stuks)

€ 5.75

ICE TEA

€ 2.60

MIXDRANKEN

€ 4.95

BITTERGARNITUUR (12 stuks)

€ 6.75

ICE TEA GREEN

€ 2.60

VIPER HARD SELTZER

€ 4.95

KIPPENVLEUGELTJES (10 stuks)

€ 7.75

RIVELLA

€ 2.50

“a hint of lime” 4%

GEMARINEERDE MINISATÉ (10 stuks)

€ 7.75

ENERGY DRINK

€ 3.00

COCKTAILS

MANNENPLANK (4 personen)

€ 18.50

MELK

€ 2.00

KARNEMELK

€ 2.00

(Despacito, Tequila sunrise, Mojito, Sex on the Beach,
Gin Tonic, Aperol Spritz, Martini Pornstar,Blue Lagoon,
Fizzy Peach Tree, Watermelon Fizz, Limoncello Spritz,
Malibu Passion)

€ 3.30

(kroket, gebakken ei, soep, salade)

MAALTIJDSALADE

€ 7.50

(warme kip of zalm)

ERE BURGER (zonder friet)

LEKKER BIJ DE

BORREL

MAALTIJDSALADE (WARME KIP OF ZALM)
GEKROONDEN KAPSALON
KIPSATÉ
FRIET HETE KIP
GEKROONDEN BURGER
SPARE RIBS
ERE BURGER
VANGST UIT DE SNOEKENWIEL

€ 13.75
€ 10.00
€ 14.50
€ 12.50
€ 12.50
€ 14.50
€ 13.75
€ 15.75

€ 9.75

2 BOURGONDISCHE KROKETTEN (met brood)

12 UURTJE

16.00-20.00 UUR

DE GEKROONDEN HOORN
DES OVERVLOEDS
KEUZE UIT: APPEL KANEEL,
TROPICAL OF STOOFPEER € 4,75

€ 10.50
€ 13.75
€ 10.50

Ook softijs, sundea en milkshakes zijn verkrijgbaar

BOURGONDISCH BRABANT BELEVEN...

GEHELE DAG

Onze herberg is op het eerste gezicht vooral een gezellig café. Hier kun je terecht om
te borrelen met familie en vrienden, maar ook om met z’n allen sport te kijken zoals
formule 1 of voetbal. Daarnaast organiseren we ook (sport)activiteiten, zoals het
EK Sjoelen (Elshout Kampioenschap), bier- en wijnproeverijen of pubquizzen.
Genoeg te beleven in onze herberg dus!
In de zomer kunt u heerlijk buiten zitten op ons terras.
Ook hebben wij een prachtige binnentuin, waar je
heerlijk kan zitten tijdens zomeravonden. In deze
tuin staat ook een uitdagende en unieke speeltuin
en een schitterende boomhut. Leuk voor de
kinderen!

8 minisaté - bittergarnituur 8st – nachos – nootjes - 8 kippenvleugels

VROUWENPLANK (4 personen)
16x mini hapjes (zalm, brie, carpaccio etc) – nachos – nootjes - bittergarnituur

€ 18.50

Naast de eigen activiteiten die we organiseren,
kun je hier ook terecht voor

- Wandel- en F
ietstochten
- Feesten, partije
n,
vergaderingen
- Verenigingen en
organisaties
- Friet en snacks
afhalen
- Terras
- Arrangemente
n

