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WELKOM 
 

De Brasserie is alle dagen open van 13u30 tot 16u30. 

Mogen wij u vragen uw bestelling te plaatsen aan de toog en 
uw dranken daar ook zelf mee te nemen. Snacks worden na 
de bereiding aan tafel gebracht door onze medewerkers. 

Er is geen zelfbediening achter de toog.  

Bedankt om zo gepast mogelijk te willen betalen. Omwille 
van veiligheidsredenen en een beperkte voorraad aan 
wisselgeld, vragen wij u om enkel met briefjes tot maximum 
20 euro te willen betalen. 

Gelieve zelf geen dranken, eetwaren of snoepgoed binnen te 
brengen.  

Feestelijkheden met bewoners en/of familieleden kunnen, na 
het akkoord van de chef-kok en mits goede afspraken. U kan 
voor de bespreking hiervoor een afspraak maken via het 
onthaal. 

  

Geniet van onze 
speciale bieren 
Elke maand kan je genieten van 
een speciaal biertje. Dit is 
afwisselend een Tripel d’ Anvers, 
La Trappe Quadrupel, Wolf Carte 
Blanche, Gouden Carolus Classic 
en St. Bernard Tripel. Welk bier 
aan toer is, kan je zien op de 
staander en het glas op de toog. 
Gezondheid!  

Bibliotheek 
In de verschillende 
boekenkasten, verspreid in het 
woonzorgcentrum en de 
assistentiewoningen kan je een 
goed boek uitlenen. Er is geen 
noodzaak tot registratie; alle 
boeken werden gekocht of 
geschonken. Breng je ze nadien 
wel terug aub? Dankjewel en 
geniet ervan! 

Niet alcoholisch 
Er is een ruim gamma aan niet 
alcoholische dranken 
verkrijgbaar, zie vermelding 
“NA”. 

Lectuur 
Volgende publicaties kan u in de 
Brasserie: 

Gazet Van Antwerpen, dagblad 

VAB magazine, maandblad 

Pasar, maandblad 

Mogen wij vragen deze lectuur 
hier te laten liggen en niet mee 
te nemen. Bedankt! 

 Geniet | Proef | Drink | Eet | Rust | Kijk | Luister | Lees 
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Frisdranken   Chocomelk 2,00 € 

Ordal water bruis 1,50 €  Mokafina Espresso 1,80 € 

Ordal water plat 1,50 €  Mokafina Cappucino 2,00 € 

Coca-Cola 1,70 €  Mokafina Latte macchiato 2,00 € 

Coca-Cola Zero 1,70 €  Mokafina Wiener melange 2,00 € 

Almdudler 1,90 €  Lipton Thee (assortiment) 1,70 € 

Lipton Ice Tea 1,90 €    

Looza Orange 1,90 €  Cava  

Schweppes Tonic 1,90 €  Glas Diagonal brut 4,50 € 

Cécémel Chocomelk 1,90 €  Fles Diagonal brut 17,50 € 

   Glas Vintense NA 4,50 € 

Bieren   Fles Vintense NA 17,50 € 

Stella Artois 1,70 €    

Jupiler NA 1,70 €  Witte wijn  

Kriek Lindemans 2,00 €  Glas 4,00 € 

Duvel 3,00 €  Fles 15,00 € 

Guinness 3,00 €  Glas Vintense NA 4,00 € 

La Chouffe blond 3,00 €  Fles Vintense NA 15,00 € 

Leffe blond 3,00 €    

Westmalle dubbel 3,00 €  Rosé wijn  

Westmalle tripel 3,00 €  Glas 4,00 € 

Bier van de maand (zie toog) 3,50 €  Fles 15,00 € 

     

Vers, lekker en gezond   Rode wijn  

Verse dagsoep met verse toast 3,50 €  Glas 4,00 € 

Verse milkshake (keuze uit vanille, 3,50 €  Fles 15,00 € 

Aardbei, chocolade, mokka en pistache)   Glas Vintense NA 4,00 € 

   Fles Vintense NA 15,00 € 

Warme dranken     

Mokafina Koffie 1,70 €    

Mokafina Koffie choc 1,80 €    
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Borrelhapjes   

Bordje kaas met mosterd (175 gram)  4,00 € 

Portie bitterballen met mosterd en/of ketchup (6 stuks)  6,00 € 

Portie mini loempia’s met zoetzure saus (6 stuks)  6,00 € 

   

   

Snacks   

Ijs per bol (keuze uit vanille, aardbei, chocolade, mokka of pistache)  1,50 € 

Coupe Dame Blanche  4,00 € 

Coupe Bresilienne  4,00 € 

Coupe warme krieken  4,20 € 

          supplement slagroom  1,00 € 

Taart van de dag  3,50 € 

Brusselse wafel  4,00 € 

          supplement slagroom  1,00 € 

Pannenkoeken (2 stuks) met confituur, kandijsuiker, kandijsiroop  4,00 € 

Appelstrudel  4,00 € 

          supplement ijs per bol  1,50 € 

          supplement slagroom  1,00 € 

Croque uit het vuistje  4,00 € 

Appelbeignets (3 stuks)  4,00 € 

Kaaskroketten (2 stuks), sla, tomaat, brood  6,50 € 

Garnaalkroketten (2 stuks), sla, tomaat, brood  8,50 € 

 

Allergenen 
Alle informatie over allergenen is te vinden in de kaft ter hoogte van de toog/keuken in de 
Brasserie. De samenstelling van de gerechten kan wijzigen. Voor meer informatie, spreek een 
medewerker van de keuken aan. 

Muziek, televisie 
In de Brasserie spelen we muziek aangepast aan onze bezoekers. Vier keer per dag wordt de 
zender gewijzigd. Volgende zenders komen aan bod: Nostalgie, Klara, MNM, Radio2, Minerva, Joe 
FM, Zoe FM. Heeft u suggesties of opmerkingen, geef ze door aan een medewerker van de keuken 
aub. 

De Tv’s in de Brasserie en de Bibliotheek worden bediend door de keukenmedewerkers en mogen 
gebruikt worden om te kijken naar sportmanifestaties (voetbal, koers, tennis, …) en speciale 
uitzendingen. Het is niet de bedoeling naar series of films te kijken. 
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De vrienden van Hof van Schoten vzw 
Vrijwilligers zijn onmisbaar in een woonzorgcentrum! Zij ondersteunen de dagelijkse werking en zijn 
vaak de kers op de taart in het leven van bewoners binnen een woonzorgcentrum. Het doel van onze 
VZW “De vrienden van Hof van Schoten” is dan ook om de vrijwilligerswerking in Hof van Schoten 
mogelijk te maken en optimaal te laten werken. 

Heeft u interesse om vrijwilliger te worden?  
Laat uw gegevens dan achter (spring eens binnen, bel ons, of reageer via de website). Wij nodigen u 
uit voor een kennismakingsgesprek en na het sluiten van een vrijwilligersovereenkomst kan je aan 
de slag. 

Je taken kunnen bestaan uit: het begeleiden van wandelingen en andere uitstappen, het begeleiden 
van bepaalde activiteiten zoals een boekenronde, een voorleesmoment, tuinactiviteiten,  
gezelschapsspel, ontbijtbuffetten en andere feestelijkheden, een luisterend oor zijn voor onze 
bewoners, … Heb je zelf een origineel idee of voorstel, laat het ons zeker weten!  

Of draagt u uw steentje liever op een andere manier bij? 
De VZW zal periodiek sparen voor een project dat onze bewoners ten goede komt.  

In 2018 werd een elektrische plateau-fiets aangekocht met de gespaarde en geschonken middelen. 
“Maria” werd onze fiets gedoopt, genaamd naar een bewoonster die hiervan zeker zou genoten 
hebben en wiens familie ons steunde in de aankoop van de fiets.  

Het nieuwe project waarvoor we nu sparen, is de tovertafel, een computer die digitale beelden en 
spellen projecteert op een tafel waarbij bewoners met speciale noden geactiveerd kunnen worden. 

Wil u onze projecten steunen, kan dit door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer BE84 
7310 3142 6759. Ook de opbrengst van “het eendje” op de toog gaat integraal naar de VZW.  

Alvast onze dank! 

 


