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Cristal 0.25cl - 0.33cl - 0.50cl €2.50 - €3.20 - €4.50

Grimbergen blond €4.00

Bier van het seizoen dagprijs

La Chouffe cherry 8,0% €4.20

Kriek bier Mort Subite 4,0% €3.00

Jonge gueuze 4,5% €3.00

Oude gueuze 37,5cl 7,0% €7.00

Rodenbach 5,2% €3.00

Affligem 0.0% €4.00

Sportzot 0,4% €4.00

Chips €2.00

Hoevebordje €14.00

Portie boerenhesp €7.00

Portie gemengd €10.00

Portie kaas €7.00

Portie salami €7.00

Portie calamares €9.00

Portie loempia €9.00

Smikkelbord 2 of 4 personen €14.00 - €22.00

(mini frikandel, chickfingers, bitterbal, kaassticks, loempia,…)

BLOND

Affligem Blond 6,8% €4.00

Affligem Tripel 9,0% €4.00

Brasvar Tripel 6,0% €4.20

Brugse Zot 7,5% €4.20

Duvel 8,5% €4.20

Hapkin 0.25 - 0.33 8,5% €3.00 - €4.00

Jupiler 5,2% €2.50

La Chouffe 8,0% €4.20

Omer 8,0% €4.20

Tripel Karmeliet 8,4% €4.20

Westmalle Tripel 9,5% €4.20

Wilt u water voor de hond?

Bieren van 't vat

Bieren op fles

Fruit bieren

Alcoholvrij bier

U kan een bakje terugvinden aan de inkomdeur.

Het bakje opvullen kan in de toiletten.

Hapjes 

één tafel = één rekening

0473/12.09.48 Een medewerker komt uw 

rekening aan tafel brengen.

Pont-Zuid 26

9840 Zevergem
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BRUIN

Grimbergen Dubbel 6,5% €4.00

Westmalle Dubbel 7,0% €4.20

WIT

Hoegaarden 4,9% €2.60

AMBER

Kwaremont 6,6% €4.20

Orval Trappist 6,2% €6.00

Pintenaerke (De Pinte) 6,2% €4.50

Valeir (Gavere) 6,5% €4.50

Agrum €3.00

Appletiser €4.20

Appelsap €3.00

Coca-Cola €2.50

Coca-Cola Zero €2.50

Fanta €2.50

Fruitsap €3.00

Gini €2.50

Ice Tea Lipton €2.50

Ice Tea Green €3.00

Multivruchtensap €3.00

Redbull €4.00

Sprite €2.50

Tonic €3.00

Spa bruisend 0.25cl €2.50

Spa plat 0.25cl €2.50

Bru bruisend 0.50 - 1 liter €4.50 - €8.00

Bru plat 0.50 - 1 liter €4.50 - €8.00

Cecemel €2.50

Fristi €2.50

Verse hoevemelk €2.00

Frisdranken 

Water

Melk voor elk

De toiletten zijn binnen aan uw rechterkant.

Uw bestelling wordt gelinkt aan een tafelnummer.

Gelieve niet van tafel te wisselen voordat spijs en drank gebracht werden.

Er is ook een ruimte voor rolstoelgebruikers en een verzorgingstafel.

één tafel = één rekening

0473/12.09.48 Een medewerker komt uw 

rekening aan tafel brengen.

Pont-Zuid 26

9840 Zevergem
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Koffie Rombouts € 3.00

Deca Rombouts € 3.00

Espresso Rombouts € 3.00

Koffie met slagroom apart € 3.70

Cappuccino € 4.00

Cappuccino en slagroom apart € 4.70

Latte macchiato € 4.50

Warme hoevemelk € 3.00

Warme chocomelk (callebaut bolletjes en hoevemelk) € 4.50

Verwenkoffie De Ponthoeve € 14.00

Baileys coffee €9.50

Flemish coffee (graanjenever) €9.50

French coffee (bisquit cognac) €9.50

Grand Marnier coffee €9.50

Irish coffee (whisky) €9.50

Italian coffee (amaretto) €9.50

Orleans coffee (cointreau) €9.50

Earl grey €3.20

English breakfast €3.20

Green gunpowder €3.20

Green mint €3.20

Golden chamomille €3.20

Linden thee €3.20

Pure lemon €3.20

Red fruits €3.20

openingsuren 

woensdag: 11u-18u

donderdag: 11u-18u

vrijdag: 11u-22u

zaterdag: 10u-22u

zondag: 10u-22u

website: www.deponthoeve.be | email: deponthoeve@gmail.com

De keuken sluit om 20u(30) - De Ponthoeve sluit om 22u

Opgelet: zondagavond uitsluitend met reservatie!

Geestrijke dranken

Thee Majes-t

facebook: De Ponthoeve Zevergem

instagram: de_ponthoeve

Maandag en dinsdag gesloten, ook als dit een feestdag is.

Warme dranken

één tafel = één rekening

0473/12.09.48 Een medewerker komt uw 

rekening aan tafel brengen.

Pont-Zuid 26

9840 Zevergem
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met suiker en boter €7.00

met chocopasta €7.20

met confituur €7.20

met slagroom €7.70

met hoeve ijs €10.50

met advokaat €11.50

Mikado (hoeve ijs en chocoladesaus) €12.00

met aardbeien €12.00

met banaan en chocoladesaus €12.00

met gemengd vers fruit €12.50

één pannenkoek met suiker en boter €4.00

€ 0.20

€ 0.70

Mini dame blanche | 2x vanille en chocoladesaus €7.50

Dame blanche | 1x stracciatella 2x vanille en chocoladesaus €9.00

Dame noir | 2x chocolade 1x stracciatella en chocoladesaus €9.00

Brésilienne | 2x mokka 1x vanille €9.50

Hazelnoot| 2x hazelnoot 1x vanille €10.00

Speculoos | 2x speculoos 1x vanille €10.00

Kinderbueno | 2x kinderbueno 1x vanille €10.50

Cuberdon | 2x cuberdon 1x vanille €11.00

Advokaat | 3x vanille met advokaat apart €11.00

Banana split | 2x banaan 1x vanille, schijfjes banaan en chocoladesaus €12.50

Aardbei | 2x aardbei 1x vanille met aardbei stukjes €12.50

Ferrero rocher | 2x ferrero 1x vanille en baileys apart €12.50

Gemengd vers fruit | 2x vanille 1x fruitsmaak €13.00

We aanvaarden groepen tot 12 personen mits verwittiging of reservatie.

Komt u met een grotere groep, neem dan contact met ons op. +32473120948

supplement confituur of chocopasta

Dubbele pannenkoek of een brusselse wafel 

Coupes met slagroom

Tearoom 14u30-17u30

met slagroom

één tafel = één rekening

0473/12.09.48 Een medewerker komt uw 

rekening aan tafel brengen.

Pont-Zuid 26

9840 Zevergem
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1 bol €2.50

2 bollen €5.00

3 bollen €6.50

1 liter ijs om mee te nemen €10.00
grotere hoeveelheden 2.5 liter of 5 liter zijn op bestelling

VRAAG 3: welke smaak?

Chocomousse met slagroom €9.00

Warme appeltaart met ijs €11.00

Colonel met huisgemaakte limoncello €11.00

Moelleux met hoeve ijs €11.00

Verwenbord De Ponthoeve €11.00

Het team van De Ponthoeve bestaat uit studenten en flexi-jobbers,

FERRERO ROCHER

VRAAG 1: hoeveel bolletjes wenst u? 

VRAAG 2: hoorntje of een potje?

VANILLE 

Dessert 

HAZELNOOT nieuw

CHOCOLADE

AARDBEI BANAAN

BOTER-KARAMEL CITROEN 

CUBERDON

Asbakjes kan u terugvinden aan het raam.

M&M

STRACCIATELLA

PASSIEVRUCHT

RUM-ROZIJNEN

MOKKA 

Plaatst u ze daarna terug?

met het fooienpotje gaan we jaarlijks op teambuilding.

KINDERBUENO

PISTACHE

KIWI nieuw

SPECULOOS

één tafel = één rekening

0473/12.09.48 Een medewerker komt uw 

rekening aan tafel brengen.

Pont-Zuid 26

9840 Zevergem
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GM cava €6.00 - €25.00

Aperol Spritz €8.50

Bacardi (wit of rood) €7.00

Campari orange €8.00

Kirr €7.00

Kirr Royale €8.00

Martini (wit of rrood) €5.00

Picon vin blanc €8.50

Pineau de charentes €5.00

Porto €5.00

Ricard €8.00

Samba (graanjenever en cola) €7.00

Sherry €5.00

Whisky J&B €8.00

Nona gin (rood) 0% €9.50

Copperhead 40% €10.00

Bombay 47% €8.00

Bulldog 40% €9.50

Hendricks 44% €9.50

Eristoff rood 18% €8.00

Eristoff wit 38% €8.00

Sangria rood met vers fruit glas / kan €9.00 - €30.00

Sangria wit met vers fruit glas / kan €9.00 - €30.00

Cocktail De Ponthoeve 11% €10.00

Mocktail De Ponthoeve 0% €9.50

Huiswijn Clacson (droog) € 4.50 - €19.00

Baron De Ley (droger) € 5.50 - €23.00

Wijn keuze van Gert € 6.00 - €24.00

Wijn keuze van Leen € 6.00 - €24.00

Amaretto €7.00

Baileys €7.00

Calvados €7.00

Cognac €7.00

Cointreau €7.00

Graanjenever €4.00

Jägermeister €4.00

Jenever (appel, citroen, vanille, chocolade) €4.00

Limoncello huisgemaakt €6.00

Degustief

Wijnen

Aperitief

één tafel = één rekening

0473/12.09.48 Een medewerker komt uw 

rekening aan tafel brengen.
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Croque uit het vuistje met ketchup € 4.50

Croque monsieur €11.00

Croque madame (2x spiegelei) €12.00

Croque hawaï €12.00

Croque bolognaise €13.00

Croque geitenkaas €16.00

Croque zalm- kruidenkaas €16.00

Croque ponthoeve (spaghettisaus en 2x spiegelei) €16.50

Boerencroque (breydelham, brugge kaas, spek en 2x spiegelei) €17.00

Hoeveboterham Boerenhesp €13.00

Hoeveboterham Brugge kaas €11.00

Hoeveboterham gegrilde Breydelspek (warm) €17.00

Toast gerookte zalm | 2 of 4 toasten €16.00 - €22.00

Toast kannibaal | 2 of 4 toasten €14.00 - €18.00
€ 0.50

Huisgemaakte lasagne small- medium €12.00 - €18.00

Spaghetti carbonara small- medium €10.00 - €16.00

Spaghetti bolognaise small- medium- large €10 - €16 - €18

€ 2.00

€ 1.00 waarborg

 € 1.00 extra

Salade geitenkaas met of zonder spekjes €20.00 - €19.00

Salade gerookte zalm €23.00

Boerenomelet met brood €13.00

Uitsmijter met slaatje €13.00

Uitsmijter speciaal met slaatje (spaghettisaus) €14.50

Bekijk het suggestiebord aan de inkom

supplement brood

doggy bag

Klassiekers met eieren 

vinaigrette apart

Suggesties van de chef

Klassiekers geserveerd met een fris slaatje

supplement mayo of ketchup

Salades geserveerd met brood

takeaway

Pasta 

Lunch 12u-14u | Dinner 18u-20u

Opgelet: de samenstelling van de gerechten kan wijzigen.

We werken dagelijks met verse producten.

Mogen wij u daarom vragen om te reserveren,  op die manier kunnen wij iedereen even vlot  bedienen.

Alle prijzen in deze lijst zijn inclusief dienst en BTW. 

Heeft u vragen ivm allergenen, vraag dit na bij één van de medewerkers.

één tafel = één rekening

0473/12.09.48 Een medewerker komt uw 

rekening aan tafel brengen.

Pont-Zuid 26
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Chips €2.00

Hoevebordje €14.00

Portie boerenhesp €7.00

Portie gemengd €10.00

Portie kaas €7.00

Portie salami €7.00

Portie calamares €9.00

Portie loempia €9.00

Smikkelbord 2 of 4 personen €14.00 - €22.00
(mini frikandel, chickfingers, bitterbal, kaassticks, loempia,…)

openingsuren 

woensdag: 11u-18u

donderdag: 11u-18u

vrijdag: 11u-22u

zaterdag: 10u-22u

zondag: 10u-22u

| website: www.deponthoeve.be 

Binnenkort een feestje of vergadering ?

Vraag gerust naar onze mogelijkheden of scan de QR code

Flexi werken bij De Ponthoeve / GM-FOOD ?

deponthoeve@gmail.com

email: deponthoeve@gmail.com

Opgelet: zondagavond uitsluitend met reservatie!

De keuken sluit om 20u30 - De Ponthoeve sluit om 22u

Hapjes 

We aanvaarden groepen tot 12 personen mits verwittiging of reservatie.

Maximum 4 verschillende gerechten per tafel.

Maandag en dinsdag gesloten, ook als dit een feestdag is.

facebook: De Ponthoeve Zevergem

instagram: de_ponthoeve

één tafel = één rekening

0473/12.09.48 Een medewerker komt uw 

rekening aan tafel brengen.

Pont-Zuid 26

9840 Zevergem
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